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tančit a hýbat se
může každý
bez rozdílu
Proty boty jsou nezisková organizace, která funguje jako pobočný spolek
spolku Cyranovy boty, který byl založen v roce 2001.
Jedinečným způsobem využívá pohyb a tanec jako prostředek
pro uměleckou, vzdělávací a terapeu ckou činnost.
Vytváří respektující prostor pro lidi s handicapem i bez, aby
mohli prostřednictvím tanečního pohybu rozvíjet svůj potenciál.

Naší vizí je pomocí tance tvořit společnost,
kde se člověk cí a je vnímaný jako jedinečný.
Naše činnost zahrnuje
činnost kulturní, sociálně-terapeu ckou
a osvětovou. V rámci kulturní činnos se věnujeme
integrovanému tanci a tvorbě autorských
tanečních představení. Tuto činnost chápeme nejen
jako sociální projekt, ale jako plnohodnotnou uměleckou formu,
která předpokládá u diváka otevřené este cké vnímání.
Jde nám mimo jiné i o změnu pohledu společnos na toto taneční odvětví,
která s sebou nese respektování odlišnos a bourání pomyslných bariér.
Cílem sociálně-terapeu cké činnost je integrace lidí s handicapem do společnos
a podpora jejich celkového rozvoje prostřednictvím integračních a terapeu ckých
tanečních ak vit.

“Začátek roku 2021 se nesl stále v covidovém duchu, což znamenalo, že naše představení
nemohla být uvedena v takovém rozsahu, jak jsme si původně představovali. Na jaře roku
2021 neproběhla plánovaná představení pohádky Slon a mravenec pro děti v rámci projektu
Kolotoč, ve stanoveném termínu nemohla proběhnout ani premiéra představení Samo.ty.
K naší velké lítosti se taneční skupina Proty boty již podruhé nemohla účastnit soutěže
v rámci vídeňského Vibe festivalu, kam jsme byli pozváni. V dubnu jsme se zúčastnili
alespoň soutěže Inclusive Dance, která byla pořádána online. Lekce a workshopy, které
běžně nabízíme, se taktéž nemohly konat jako žívá setkání. Vše se rozběhlo až koncem
května a naplno potom od září, kdy jsme byli zase na druhou stranu doslova zavaleni
prací. V září proběhla úspěšně premiéra představení Samo.ty. V listopadu se pak
uskutečnila ve spolupráci s organizací Teiresiás vernisáž výstavy našich fotografií,
které propagovaly v minulosti naše představení. Tato vernisáž byla spojena s naším
každoročním benefičním večerem. Uspořádali jsme 3 workshopy pro dospělé s názvem V těle
doma a 3 workshopy Tancehraní pro rodiče a děti, díky kterým jsme měli možnost zmapovat
lépe poptávku, zejména lidí s handicapem, nebo rodičů dětí s handicapem.
To vše pod hlavičkou našeho nového projektu Pomáháme tancem, který zahrnuje jak integrační aktivity, tak i terapeutické aktivity. I když se tedy jednalo opět o velmi
náročný rok, vnímáme ho jako přelomový, neboť posunul naši práci zase o krok dál, dovolili jsme si díky němu mnoho nových experimentů jak na poli uměleckém, tak zejména
vzdělávacím a pomalu se začala rodit myšlenka posunovat naši práci více terapeutickým
směrem. Rok 2021 dal vzniknout nejen novým nápadům, ale také umožnil nová setkání, nové
vazby a možnosti další spolupráce, za což jsme velmi vděční.”

Kateřina Hanzlíková, předsedkyně pobočného spolku

Kulturní činnost spolku
zahrnovala tyto ak vity:
o premiéra tanečního představení pro dospělé Samo.ty
o soustředění taneční skupiny Proty boty
o projekt Kolotoč
o účast na fes valech v ČR a zahraničí
o vystoupení na dalších akcích
o projekt V těle doma - on-line lekce a taneční workshopy
o propagační kampaň Ukaž se!
Premiéra tanečního představení Samo.ty
(premiéra 14. 9. 2021, Moravské nám. v Brně)

Představení, ve kterém tančí šest dospělých tanečníků, z toho dva tanečníci
se znevýhodněním. Tématem je zkoumání pocitu samoty.
Kolik podob může mít samota? Její obejmutí může být sladké,
ale i hořké. Laskavé, ale
i svazující. Smutné, ale i radostné. Může být vězením, nebo
naopak otvírat dveře. Nakonec však nikdy nejsme sami. Znovu
a znovu můžeme objevovat sami sebe…
Původní plán byl uskutečnit premiéru představení v květnu roku 2021, a to v našem
domovském Divadle Barka v Brně. Okolnos týkající se nemoci Covid-19 však
neumožňovaly, aby představení mohlo být v květnu uvedeno. Premiéru jsme se tedy
rozhodli přesunout na září a zároveň pro jistotu i do veřejného prostoru pod širé nebe,
neboť jsme měli obavu, že divadla budou nadále uzavřena, a proto nebude možné
premiéru odehrát. Po všech úskalích se zrodilo představení ve veřejném prostoru, jehož
premiéra byla nakonec úspěšně uvedena.

Soustředění taneční skupiny Proty boty

V roce 2021 proběhlo jedno soustředění v Divadle Barka v Brně. Další soustředění
probíhaly v rámci individuálních zkoušek k představení Samo.ty, jak v Divadle Barka, tak i
v dalších prostorách. Dále zejména na Moravském náměs a v parku Danuše Muzikářové,
kde se představení Samo.ty posléze uskutečnilo.

Projekt Kolotoč

Projekt Kolotoč je série repríz interak vního představení Slon a mravenec pro mateřské a
základní školy.
Taneční pohádka Slon a mravenec volně adaptuje stejnojmennou knihu pro dě od známé
české spisovatelky a výtvarnice Daisy Mrázkové. Hlavním tématem a posláním pohádky je
přijímání odlišnos . Pohádka je určena pro dě od 3 do 8 let a je interak vní (dě sedí
přímo na jeviš , kde se děj pohádky odehrává, a během představení jsou několikrát
vyzvány ke společnému tanci s hlavními představiteli). Představitelkou jedné z tanečních
rolí je i tanečnice se znevýhodněním.
Každý jsme jinačí. Pokud však někoho máme rádi doopravdy, tak se vším, co k němu patří...
Příběh o velkém přátelství a odvaze malinkého mravence, velkého slona a milující veverky.
Školy měly možnost za námi buď přijet do našeho domovského Divadla Barka, anebo si
objednat naše představení do svých vlastních prostor. V roce 2021 jsme odehráli celkem 6
představení pro mateřské školy a fes valy, další plánovaná představení byla z důvodu
uzavření divadel v 1. polovině roku 2021 z důvodu šíření nemoci Covid-19, zrušena.

Účast na fes valech v ČR a zahraničí

V roce 2021 jsme se opět nemohli zúčastnit fes valu Vibe v rakouské Vídni. Fes val byl
zrušen z důvodu možného šíření nemoci Covid-19. Fes valu Inclusive Dance jsme se
zúčastnili nakonec on-line formou, a to v dubnu. V období letních prázdnin jsme navš vili
tradičně fes val Quijotova šedesátka v Lipnici nad Sázavou, kde jsme uvedli v premiéře
naše nové představení Tak blízko a přece tak daleko. Stejné představení jsme pak uvedli i
na fes valu Vozíkohraní organizace Ligy vozíčkářů v Brně. S představením Slon a
mravenec jsme účinkovali na Charity day v Hruškách u Slavkova. V říjnu jsme tradičně
vystoupili na fes valu inkluzivní tvorby FestIN v Divadle Barka v Brně.

Vystoupení na dalších akcích

Podobně jako minulý rok, vystoupila v
roce 2021 taneční skupina Proty boty i
na dalších akcích, jako byl zahajovací
ceremoniál Evropských her handicapované mládeže Emil Open. Řada
dalších akcí, kterých jsme se měli
zúčastnit, byla z důvodu pandemie
Covid-19 nebo i z jiných důvodů zrušena.

Projekt V těle doma - taneční workshopy a on-line lekce pro lidi s handicapem i bez

V roce 2021 jsme pokračovali v seznamování veřejnos s integrovaným tancem prostřednictvím tanečních workshopů a on-line lekcí. Ačkoli on-line lekce nesplňovaly naše
požadavky integrovaného tanečního workshopu, abychom zachovali kon nuitu, nadále
jsme v on-line lekcích pokračovali. Ty probíhaly od ledna až do května roku 2021.
V druhé polovině roku se pak uskutečnily 3 taneční workshopy pro lidi s handicapem
a bez.

Propagační kampaň Ukaž se!
Cílem kampaně Ukaž se! bylo podpořit naši tanečnici Dominiku, která se
narodila s mozkovou obrnou a je tedy od dětství na vozíku. Dominika v
taneční skupině Proty boty působí už spoustu let, a neboť víme, jak není
lehké opatřit si ﬁnance na další taneční vzdělávání, individuální lekce,
asistenční služby, apod., rozhodli jsme se ji kampaní podpořit.
Kampaň je stále ak vní a probíhá v rámci nadace Emil pod mto odkazem: h ps://emilnadace.cz/dominika
Během roku 2021 se nám podařilo vybrat polovinu ﬁnancí. V následujícím
roce bychom tedy rádi v kampani pokračovali.

V roce 2021 zhlédlo představení taneční skupiny Proty boty
i navzdory nepříznivé situaci přibližně 750 diváků.

realizované akce
a vystoupení

Datum
23.-24. 1
24.-25. 4
15. 5.
9. 6.
12. 6.
15. 6.
23. 6.
19.-22. 7.
3. 8.
4.-5. 8.
6.-7. 8.
25.-26. 8.
3. 9.

Realizované akce a vystoupení

soustředění
FESTIVAL INCLUSIVE DANCE - online
natáčení pohádky
Kolotoč - Slon a mravenec,
2 představení pro školky
Kolotoč - představení Slon a mravenec
Slon a mravenec, představení pro školky
Emil Open - zahajovací ceremoniál
Her handicapované mládeže
soustředění Samo.ty
Slon a mravenec, taneční představení
pro dě

soustředění Tak blízko a přece tak daleko
Fes val Quijotova 60, Tak blízko a přece
Tak daleko
soustředění Samo.ty

7. 9.
10. 9.
12. 9.
14. 9.
18. 9.

Vozíkohraní, fes val Ligy vozíčkářů,
Tak blízko a přece tak daleko
zkouška představení Samo.ty
zkouška představení Samo.ty
zkouška představení Samo.ty
premiéra Samo.ty
workshop V těle doma

18. 9.
16. 10.

Charity day, Slon a mravenec
workshop V těle doma

19. 10.

FestIN, fes val integrované tvorby,
představení Tak blízko a přece tak daleko
Tanec na přidanou, beneﬁční večer Proty boty
a vernisáž výstavy fotograﬁí
workshop V těle doma

16. 11.
20. 11.

Kde

Divadlo Barka Brno
Centrum Kmen Brno
Divadlo Barka Brno
Divadlo Barka Brno
Kunštát u Brna
Buranteatr Brno
náměs Svobody Brno
Divadlo Barka Brno
Industra Brno
(letní scéna)
Divadlo Barka Brno
Lipnice nad Sázavou
Divadlo Barka Brno,
Moravské náměs
Brno-Vinohrady
Moravské náměs Brno
Moravské náměs Brno
YMCA Brno
Moravské náměs Brno
Cyrilometodějské
gymnázium, Brno
Hrušky u Slavkova
Biskupské gymnázium,
Brno
Divadlo Barka Brno
centrum Teiresiás Brno
Biskupské gymnázium,
Brno

Sociálně-terapeu cká činnost zahrnovala integrační a terapeu cké ak vity v rámci projektu Pomáháme tancem. Jednalo se o integrační taneční
kurzy a workshopy pro rodiče a dě s handicapem i bez, individuální
tanečně pohybovou terapii pro dospělé s handicapem a skupinovou
tanečně pohybovou terapii pro dě s handicapem.

Projekt Pomáháme tancem
Cílem projektu Pomáháme tancem je sociální integrace lidí s handicapem do společnos prostřednictvím tanečních ak vit. Vytváříme
bezpečný prostor, aby se klien mohli plnohodnotně zapojit - s respektem k jejich schopnostem, možnostem a individuálním potřebám.
Na realizaci projektu se podílely 2 tanečně pohybové lektorky a terapeutky s odborným výcvikem v tanečně pohybové terapii.

Integrační ak vity projektu:
Tancehraní pro rodiče a dě od 3 let s handicapem i bez
Taneční kurz, který zábavnou formou prostřednictvím tance a hry umožňuje
učení a rozvoj dě . Všem dětem bez ohledu na jejich pohybové a mentální
možnos naplňujeme jejich přirozenou touhu hrát si, učit se a vyjádřit se. Dě
bez handicapu si mohly vyzkoušet a zažít, že odlišnost je normální a že není třeba
se jí bát nebo vyhýbat.
Kurz probíhal v měsíci lednu on-line formou pro účastníky přihlášené do 1. polole školního roku 2020/2021. Od února do května probíhal on-line formou pro
veřejnost jako open class lekce, na které se zájemci přihlašovali jednotlivě. Od 18.
5. do 22. 6. probíhal kurz opět prezenčně pro stálou skupinu účastníků v Divadle
Barka v Brně, každé úterý od 16.30 do 17.15 h. Celkem proběhlo 22 lekcí - 16 lekcí
on-line a 6 lekcí prezenčně.
V 2. polovině roku pravidelný kurz neprobíhal, ale uskutečnili jsme 3 integrační
workshopy Tancehraní, z nichž jeden proběhl v rámci Brněnských dnů pro zdraví
(18. 9.).
Celkem se do Tancehraní zapojilo 5 dě s handicapem (fyzické a mentální
pos žení), 7 dě bez handicapu a 12 rodičů.

V kontaktu - pohybové a kontaktní hry pro rodiče a dě do 1 roku s handicapem i bez
Kurz zaměřený na prohloubení vztahu rodiče a dítěte prostřednictvím
pohybu a doteku. Dě skrze pohybovou zkušenost rozvíjí svoje motorické
dovednos a zvyšují svou sebedůvěru, rodič se učí předat více důvěry svému
dítě , učí se, jak dě správně chy t a podržet, aby pro oba byla pohybová hra
bezpečná.
Kurz probíhal v měsíci lednu on-line formou pro účastníky přihlášené
do 1. polole školního roku 2020/2021. Od února do června neprobíhal,
protože on-line forma se pro danou věkovou skupinu neosvědčila.
Od září do prosince probíhaly 2 kurzy prezenčně každý pátek od 10 do 10.45
h. a od 11 do 11.45 h. v centru Kmen v Brně. Celkem proběhlo 16 lekcí - 4
on-line a 12 prezenčně. Do kurzů V kontaktu se zapojilo 1 dítě s fyzickým
handicapem, 13 dě bez handicapu a 12 rodičů.
Integrační taneční workshopy
V roce 2021 jsme uskutečnili 2 integrační workshopy pro sociální organizace.
Jeden pro Ligu vozíčkářů v rámci integračního příměstského tábora
v Divadle Barka. Workshopu se zúčastnilo celkem 15 dě z toho 6 dě
s mentálním pos žením.
Druhý workshop byl pro dospělé v rámci des gma zační akce Centra
zotavení (organizace Práh) s názvem (Ne)mocná párty. Workshop navš vilo
celkem 5 účastníků - z toho 2 účastníci s duševním onemocněním. Ostatní 3
účastníci byli pracovníci sociálních organizací a lidé z veřejnos .

Terapeu cké ak vity projektu:
V roce 2021 jsme se začali věnovat terapeu ckým ak vitám pro dospělé
a dě s handicapem. Jednalo se o skupinovou tanečně pohybovou terapii pro
dě a individuální tanečně pohybovou terapii pro dospělé.
Skupinová tanečně pohybová terapie pro dě s handicapem
Tanečně pohybová terapie u dě s handicapem podporuje učení a rozvoj
pohybových, kogni vních a sociálních dovednos . Umožňuje vyjádření
a integraci pocitů, prožitků a zkušenos . Tanečně pohybová terapie je
dlouhodobá a kon nuální (interval 1x týdně) a věnuje se těmto cílům:
pohybové - koordinace, prostorová orientace, rovnováha, zapojování čás
těla, jemná motorika, kontralaterální pohyby (propojování hemisfér), rytmus,
plynulost, síla, uvolnění
kogni vní - paměť, vnímání, pozornost, koncentrace, představivost, fantazie,
krea vita
sociální - uvědomování a vyjadřování pocitů, empa e, komunikace,
spolupráce
Před zahájením skupinové terapie jsme uskutečnily 2 ukázkové lekce pro dě z Duhové třídy na
Základní škole waldorfské a ve spolku Úsměvy. Následovala dlouhodobá spolupráce v obou
organizacích pro přihlášené zájemce.
Celkem proběhlo 24 lekcí tanečně pohybové terapie pro 10 dě s handicapem (mentální,
fyzické, kombinované pos žení a au smus).

Individuální tanečně pohybová terapie s dospělými s handicapem
Tanečně pohybová terapie u dospělých s handicapem umožňuje vyjádření a
integraci pocitů, prožitků a zkušenos . Probíhá v atmosféře respektu a důvěry
mezi terapeutem a klientem. Reaguje na aktuálně probíhající proces a
momentální potřeby klienta. Este cká složka tance ustupuje při jeho terapeuckém uži do pozadí.
Tanečně pohybová terapie je dlouhodobá a kon nuální (interval 1x týdně/ 1x
14 dní) a věnuje se těmto cílům v těchto oblastech:
TĚLO A POHYB - kontakt s tělem, rozvíjení vnitřního obrazu těla, rozšíření pohybového rejstříku, koordinace těla, rytmus, plynulost, síla, uvolnění
EMOCE - zpřístupnění důležitých emočních témat (obsahů nevědomí) a jejich
vyjádření - fantazijní pohyb, symboly, metafory
SOCIÁLNÍ FUNGOVÁNÍ - uvědomování a vyjadřování pocitů, empa e, komunikace, spolupráce, sdílení, vedení, následování
Celkem proběhlo 52 lekcí se dvěma klienty s fyzickým handicapem.

“Za největší přínos terapie považuji
hlubší poznání mých emocí skrze tělo.
Poznala jsem také svoje strachy a
jsem připravená s nimi bojovat.”

“Terapie mi přináší hlavně uvolnění
některých svalů, zejména horních
končetin a krásně se mi uvolňují
záda.”

Pravidelné služby projektu
využívalo 16 klientů s handicapem
- z toho 10 dě , 4 rodiče s dětmi a 2 dospělí.
Dále se jednorázových ak vit projektu
zúčastnilo 14 osob s handicapem
- z toho 10 dě , 2 rodiny s dětmi a 2 dospělí.
Celkový počet účastníku projektu
bez handicapu byl 72
- z toho 30 rodin s dětmi (
dvojice rodič + dítě), 9 dě a 3 dospělí.
Celkový počet osob zapojených
do projektu:

108

harmonogram
akcí

Datum

16. 6. 2021
12. 7. 2021
28. 7. 2021
31. 8. 2021

Akce

ukázková lekce tanečně
pohybové terapie
příměstský tábor
- integrační taneční workshop
(Ne)mocná párty - workshop
tanečně pohybové terapie

16. 10. 2021

ukázková lekce tanečně
pohybové terapie
integrační workshop Tancehraní
- Brněnské dny pro zdraví
integrační workshop Tancehraní

20. 11. 2021

integrační workshop Tancehraní

18. 9. 2021

Kde
ZŠ waldorfská Brno
Divadlo Barka
Práh - Centrum zotavení,
Brno Tuřany
Úsměvy, z.s.
ZŠ Lerchova Brno
Biskupské gymnázium
Brno
Biskupské gymnázium
Brno

Osobní příběh naší tanečnice s
handicapem Dominiky zazněl v
Příbězích mého zotavení na
des gma zační akci (Ne)mocná
párty, kterou pořádalo Centrum
zotavení.

Uskutečnili jsme prezentaci o našich
sociálně-terapeu ckých službách
pro Společnost pro ranou péči Brno.

V rámci osvětové činnos se
jako nezisková organizace
snažíme šířit povědomí o
integrovaném tanci a využi
tance a pohybu jako prostředků pro vzdělávací a terapeuckou činnost mezi širokou
laickou, diváckou i odbornou
veřejnost. Osvětovou činnost
realizuje formou článků,
rozhovorů a vzdělávacích
programů.
Články a rozhovory
Článek o online lekcích V
těle doma zveřejnil
například Brněnský
deník:
h ps://brnensky.denik.cz/ctenar-reporter/online-lekce-v-tele-doma-pro-lidi-sfyzickym-handicapem-maji-velkyvyznam-202103.html

Vzdělávací programy
V roce 2021 jsme zrealizovali 2 vzdělávací
programy Tancehraní v Mateřské škole
Pramínek a Mateřské škole Štolcova, Brno.
Tancehraní je tema cký vzdělávací program
zaměřený na rozvoj pohybových i psychosociálních dovednos dě prostřednictvím tance a
hry.
Jemným a nenásilným způsobem,
kterým vedete svoje vzdělávací
pásmo, a pomocí folklorní a
vážné hudby, kterou používáte, a
na kterou krásně reagovaly, se
děti protančily celou hodinou.”
Marcela Dědková, MŠ Pramínek, Brno
“Tancehraní s tématem podzimu a
zvířátek se v naší školce moc
líbil. Příjemné a klidné melodie
zaujaly pozornost, děti si
protáhly tělíčka, naučily se
nové písničky. Moc příjemná
zkušenost. Děkujeme paní Mozorové za zpestření programu a
jistě si ji k nám pozveme brzy
znovu. ”
Gabriela Chmelíková, MŠ Štolcova Brno

Na činnos spolku se v roce 2021 podíleli:
Vedení spolku a sociálně-terapeu cké činnos

Jitka Mozorová

Vedení taneční skupiny

Kateřina Hanzlíková

Režie, choreograﬁe

Kateřina Hanzlíková

Taneční lektorky a terapeutky

Kateřina Hanzlíková, Jitka Mozorová

Produkce

Lucie Flussová, Lenka Topinková

PR a marke ng

Kateřina Hanzlíková, Mar na Bugárová,
Lucie Flussová

Technické zajištění

Michal Krasko, Antonín Šmarda,
Zdeněk Vraný, Milan Vrána

Tanečníci

Dominika Miková, Janka Andorová,
Lucie Flussová, Eliška Kučerová,
Jitka Mozorová, Zilda Barthes,
Petra Wagnerová, Tomáš Král

Externí umělecká spolupráce

Jan Kyncl, Rickard Persson,
Eva Rohleder (hudba),
Mar n Vyhnal (fotograﬁe, video),
Marek Bula, Hana Němečková,
Radim Dibdiak, Miluše Vašíčková
(fotograﬁe),
David Matuška (video),
Klára Vincourová (graﬁka),
Jakub Šotola (light design),
Josef Fiala, Zbyněk Hanko, Jan Čuma,
Petr Kozánek, Jan Leichman
(technická spolupráce)

Administra vní práce

Dominika Miková

Účetní

Katarina Kašpárková Koišová

Dotační fundraising

Jitka Mozorová

Hospodářská zpráva za rok 2021

Příjmy:

Dotace Statutárního města Brna - odbor kultury
Dotace MČ Brno – Královo Pole
Dotace Ministerstvo kultury projekt Kolotoč
Dotace Ministerstvo kultury projekt Samo.ty
Dotace Statutárního města Brna - odbor sociální péče
Příspěvek Úřadu práce - Záruky pro mladé v JMK
Dary
Členské příspěvky
Vstupné, odměny za vystoupení
Kurzovné

246 000,- Kč
15 000,- Kč
60 000,- Kč
60 000,- Kč
100 000,- Kč
180 000,- Kč
11 571,- Kč
2 300,- Kč
39 000,- Kč
65 537,- Kč

Příjmy celkem

779 408 ,- Kč

Výdaje

Pronájem prostor
Materiál
Služby (propagace, graﬁcké práce apod.)
Autorské honoráře a lektorné
Mzdy
Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele
Ostatní výdaje

42 850 ,- Kč
37 876,- Kč
61 245,- Kč
77 200 ,- Kč
357 857,- Kč
135 673,- Kč
28 389 ,-Kč

Výdaje celkem

741 090,- Kč

Rozdíl příjmů a výdajů

38 318,- Kč

Poděkování
Děkujeme Statutárnímu městu Brnu, Ministerstvu kultury
a Městské čás Brno-Královo Pole, díky jejichž ﬁnanční pomoci
jsme mohli v roce 2021 uskutečňovat kulturní
a sociálně-terapeu ckou činnost.

Dále děkujeme:
Divadlu Barka, jm. Zdence Vlachovské, za poskytování zázemí pro naši činnost
a dále pak Josefu Fialovi za technickou pomoc,
divákům a přátelům za jejich přízeň, hodnocení a účast na našich akcích,
všem účastníkům našich kurzů a workshopů,
za jejich odhodlání, odvahu a zájem.

