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„Ať Kúš vztáhne ruce vstříc Bohu!“
(Žalm 68,32b) 
 

Země, v Bibli jmenovaná Kúš, zabírá rozsáhlé oblasti při 
a zahrnuje i Jižní Súdán. Takže v parafrázi na Žalm 68,32: „Ať kmeny Jižního 
Súdánu vztáhnou ruce vstříc Bohu.“  Této výzvě neodolalo několik křesťanů 
z České republiky, nyní sdružených ve Spolku pro Jižní Súdán. 

Jižní Súdán leží v samém srdci Afriky. Je nejmladším státem světa, vznikl 
oddělením od Súdánu v roce 2011. Po půl století trvající krvavé občanské 
válce, v níž se Jih bránil násilné islamizaci ze Severu a
předcházela, patří Jižní Súdán k zemím nejchudším a nejzaostalejším.

Se zrodem Jižního Súdánu jsou spojeny i začátky naší služby. Bratr 
Bernard, biskup Episkopální církve, tehdy žádal předně o
služebníků v církvi. To je naše hlavní poslání dodnes. Aby však nezůstalo jen 
u slov, rozvinula se služba i na další oblasti: pomoc sirotkům, zdravotní 
klinika, škola, evangelizace a zakládání sborů, potravinová pomoc... 

Během oněch 10 let byli naši jihosúdánští přátelé těžce zkoušeni 
občanskou válkou, hladomorem, záplavami i suchem, a teď naposledy
i pandemií koronaviru. Pokud to šlo, pořádali jsme tam výpravy, a když to 
bylo nemožné, udržovali jsme kontakty a pokračovali v
nastavených priorit „na dálku“. Tak tomu bylo i v roce 2020, který shrnuje 
tato výroční zpráva. 
 

Rostislav Staněk, předseda spolku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chvály pastevců kmene Dinka
 

Něco z historie spolku
 

Spolek pro Jižní Súdán zahájil činnost na podzim 2015, kdy od sdružení 
ISACHAR převzal práci v Jižním Súdánu. 
rozvíjí vzdělávací práci v regionu Eastern 
Súdánu u hranic s Ugandou. 

Náš spolek není klasickou humanitární „neziskovkou“
konkurovat službě Člověka v tísni či Lékařů bez hranic, kteří v
působí a odvádějí tam skvělou práci. 
učednickou a vzdělávací pomoc místní církvi a
i prostředky a formy pomoci. 

Našim partnerem je diecéze jihosúdánské episkopální církve se sídlem 
v Toritu, v čele s biskupem Bernardem Oringo Balmoiem
řada církví, avšak právě s těmito bratry nás spojil Bůh a
abychom jim posloužili. Pokud místní církev sytí sirotky, sytíme je spolu 
s nimi, bude-li pečovat o navracející se uprchlíky, podpoříme je. Naše 
povolání je však především misijní a

 

Toto povolání naplňujeme v posledních letech takto:
• Vzdělávání pastorů a vedoucích
• Podpora sirotčince v Toritu
• Misie a zakládání sboru v oblasti kmene Ofirika
• Zdravotní středisko ve vesnici Tabwor kmene Ofirika
• Centrum holistické mise v Ame
• Podpora služby biskupa Bernarda a jeho týmu
• Potravinová pomoc v době hladomoru
 

“  

Bibli jmenovaná Kúš, zabírá rozsáhlé oblasti při horním toku Nilu 
parafrázi na Žalm 68,32: „Ať kmeny Jižního 

Súdánu vztáhnou ruce vstříc Bohu.“  Této výzvě neodolalo několik křesťanů 
České republiky, nyní sdružených ve Spolku pro Jižní Súdán.  

srdci Afriky. Je nejmladším státem světa, vznikl 
oddělením od Súdánu v roce 2011. Po půl století trvající krvavé občanské 

níž se Jih bránil násilné islamizaci ze Severu a která rozdělení 
nejzaostalejším. 

Se zrodem Jižního Súdánu jsou spojeny i začátky naší služby. Bratr 
Bernard, biskup Episkopální církve, tehdy žádal předně o biblické vyučování 

církvi. To je naše hlavní poslání dodnes. Aby však nezůstalo jen 
se služba i na další oblasti: pomoc sirotkům, zdravotní 

klinika, škola, evangelizace a zakládání sborů, potravinová pomoc...  
přátelé těžce zkoušeni 

občanskou válkou, hladomorem, záplavami i suchem, a teď naposledy 
to šlo, pořádali jsme tam výpravy, a když to 

udržovali jsme kontakty a pokračovali v pomoci podle 
oce 2020, který shrnuje 

Rostislav Staněk, předseda spolku   

historie spolku 
zahájil činnost na podzim 2015, kdy od sdružení 
Jižním Súdánu. Ve spolupráci s místními křesťany 
regionu Eastern Equatoria na samém jihu Jižního 

Náš spolek není klasickou humanitární „neziskovkou“, naší ambicí není 
konkurovat službě Člověka v tísni či Lékařů bez hranic, kteří v zemi také 
působí a odvádějí tam skvělou práci. Jako prioritu své služby chápeme 
učednickou a vzdělávací pomoc místní církvi a tomuto cíli přizpůsobujeme 

Našim partnerem je diecéze jihosúdánské episkopální církve se sídlem 
Toritu, v čele s biskupem Bernardem Oringo Balmoiem. V zemi působí 

řada církví, avšak právě s těmito bratry nás spojil Bůh a povolává nás, 
abychom jim posloužili. Pokud místní církev sytí sirotky, sytíme je spolu 

li pečovat o navracející se uprchlíky, podpoříme je. Naše 
ším misijní a vzdělávací.  

posledních letech takto: 
Vzdělávání pastorů a vedoucích 
Podpora sirotčince v Toritu 
Misie a zakládání sboru v oblasti kmene Ofirika 
Zdravotní středisko ve vesnici Tabwor kmene Ofirika 

é mise v Ame 
Podpora služby biskupa Bernarda a jeho týmu 

době hladomoru 

První opravená budova v areálu Ame 



 
 

 

Zpráva o činnosti v roce 2020 
 

Rok 2020 byl v mnoha ohledech rokem "close-outu", plánovanou letní 
výpravu jsme museli zrušit, přesto však práce pokračovala. 
svými cestami a Bůh jedná, bez ohledu na lidské ne-možnosti…
 

Činnost spolku se v roce 2020 soustředila především na finanční, materiální, 
logistickou, poradenskou a duchovní pomoc a podporu při 
holistické misie v Ame. Centrum má zahrnovat biblickou školu, sirotčinec, 
základní školu, zdravotní středisko a zemědělskou farmu pro potravinovou 
soběstačnost. Předpokládáme, že ve spolupráci s místními náčelníky by 
středisko mohlo napomoci rozvoji celé oblasti, např. povzbudit obyvat
k návratu z uprchlických táborů v Ugandě. 
 

V lednu a únoru ještě probíhaly přípravy na plánovanou letní výpravu. Tvořil 
se tým a domlouvaly podrobnosti. V plánu bylo uspořádání biblické 
konference a pomoc při výstavbě centra holistické misie v
se připravovali kromě Rosti Staňka a Víta Šmajstrly Miloš Poborský, Lukáš 
Hamerník a Ondřej Petrouš.  
 

Finančním darem 150 USD podporujeme nákup fazolí a šesti sty dolary 
výrobu a transport cihel na novou budovu v „našem“ Ame
500 USD jsme umožnili zaslouženou dovolenou doma (v
Jonášovi a jeho manželce zdravotní sestře Joan. V té tobě již pracovali 
dlouho bez odpočinku v izolaci v horách ve zdravotním středisku v
 

V březnu vážně onemocněl místopředseda spolku Vít Šmajstrla. Celý rok 
2020 strávil léčbou, částečně za hospitalizace na hemato
klinice.  
 

Pokračuje podpora sirotků a dětí z církevního sirotčince v
spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby (NMP) se dělíme o po
příspěvek pro 20 sirotků činí 40 525 Kč co tři měsíce. N
pravidelně kontrolují využití peněz.  
 

V březnu proběhla na Evangelikálním teologickém semináři (ETS) v
porada týmu, který se v létě chystá do Jižního Súdánu, ve slože
R. Staněk, M. Poborský, L. Hamerník, O. Petrouš. Vzhledem k
situaci se odkládá rozhodnutí, zda žádat o víza, na půli dubna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V dubnu vydáváme krátký newsletter
červnové výpravy – kvůli epidemii covidu ji k
nelze uskutečnit. 
  

Bratr Bernard dlouhodobě plánuje ke konci roku 2020 opustit biskupský 
úřad a odejít z Toritu. Do „důchodu“ se ale nechystá. Přesunuje se z Torit
do vesnice Obama (nedaleko Ame), kde se nyní plně soustředí na rozvoj 
našeho společného projektu centra holistické misie
zakoupeném pozemku bývalého uprchlického tábora v Ame. Slouží 
s velkým nasazením navzdory dlouhodobým zdravotním
problémům (dosluhující technika, nevyhovující komunikace).
 

V květnu pokračují práce na projektu v
s nedostatečným internetovým připojením a omezení pohybu osob kvůli 
protiepidemickým opatřením v zemi. 
 

V Ame se postupně přesunují také 
ugandští manželé Jonáš (učitel, misionář) a Joan (zdravotní sestra), kteří sem 
přesídlili po pěti letech služby v oblasti horských vesnic kmene Ofirika. Do 
Ame se přesunuje i sestra Florence Angua (administrativa, péče o
spolu s ní 2 hlídači a 9 učitelů, kteří jsou částečně podporováni skrze dary na 
sirotky. Ostatní z týmu jsou ve svých domovských vesnicích kvůli covid
 

Posíláme peníze na platy na půl roku (2. polovina 2020):
Biskup Bernard    
Miss Florence (péče o sirotky)  
Joan Acham (zdrav. sestra)  
Jonah Aruho (učitel, evangelista) 
Mr. Khamis (hlídač)   
Mr. Onnon (hlídač)    
Celkem                                 
 

outu", plánovanou letní 
jsme museli zrušit, přesto však práce pokračovala. Život jde dál 

možnosti…  

roce 2020 soustředila především na finanční, materiální, 
logistickou, poradenskou a duchovní pomoc a podporu při budování centra 

m má zahrnovat biblickou školu, sirotčinec, 
základní školu, zdravotní středisko a zemědělskou farmu pro potravinovou 

místními náčelníky by 
středisko mohlo napomoci rozvoji celé oblasti, např. povzbudit obyvatele 

ještě probíhaly přípravy na plánovanou letní výpravu. Tvořil 
plánu bylo uspořádání biblické 

konference a pomoc při výstavbě centra holistické misie v Ame. Na výpravu 
se připravovali kromě Rosti Staňka a Víta Šmajstrly Miloš Poborský, Lukáš 

nákup fazolí a šesti sty dolary 
„našem“ Ame. Příspěvkem 
doma (v Ugandě) misionáři 

té tobě již pracovali 
horách ve zdravotním středisku v Ofirice.  

místopředseda spolku Vít Šmajstrla. Celý rok 
2020 strávil léčbou, částečně za hospitalizace na hemato-onkologické 

církevního sirotčince v Toritu. Ve 
spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby (NMP) se dělíme o podporu. Náš 

525 Kč co tři měsíce. NMP i náš spolek 

proběhla na Evangelikálním teologickém semináři (ETS) v Praze 
létě chystá do Jižního Súdánu, ve složení: 

Staněk, M. Poborský, L. Hamerník, O. Petrouš. Vzhledem k epidemické 
situaci se odkládá rozhodnutí, zda žádat o víza, na půli dubna.  

Joan, sestřička, a Jonah,  učitel, 
ještě v Ofirice  

newsletter. Jsme nuceni rozhodnout o zrušení 
kvůli epidemii covidu ji k našemu velkému zklamání 

Bernard dlouhodobě plánuje ke konci roku 2020 opustit biskupský 
Toritu. Do „důchodu“ se ale nechystá. Přesunuje se z Toritu 

do vesnice Obama (nedaleko Ame), kde se nyní plně soustředí na rozvoj 
společného projektu centra holistické misie, vznikajícího na již 

zakoupeném pozemku bývalého uprchlického tábora v Ame. Slouží 
velkým nasazením navzdory dlouhodobým zdravotním obtížím a dalším 

problémům (dosluhující technika, nevyhovující komunikace). 

pokračují práce na projektu v Ame. Situaci komplikují potíže 
nedostatečným internetovým připojením a omezení pohybu osob kvůli 

zemi.  

me se postupně přesunují také osvědčení Bernardovi spolupracovníci, 
ugandští manželé Jonáš (učitel, misionář) a Joan (zdravotní sestra), kteří sem 

oblasti horských vesnic kmene Ofirika. Do 
ce Angua (administrativa, péče o sirotky), 

ní 2 hlídači a 9 učitelů, kteří jsou částečně podporováni skrze dary na 
týmu jsou ve svých domovských vesnicích kvůli covid-19.  

na půl roku (2. polovina 2020):  
 6 x 500 = 3 000 USD 
 6 x 150  =    900 USD  
 6 x 200 = 1 200 USD  

 6 x 200 = 1 200 USD 
 6 x   25 = 150 USD 
 6 x   25 = 150 USD 
 6 600 USD (= cca 171 400 Kč)  

Dům v Obama, dočasně zapůjčený                    
pro školu a sirotčinec 



 
 

 

Jonah Aruho evangelizuje od chýše k chýši a navštěvuje tábory pastevců 
dobytka z kmene Dinka a promítá jim film Ježíš. Zdravotní sestra Joan dle 
možností poskytuje v Ame zdravotní péči. Posílá seznam chybějících léků. 
 

V červnu naše partnerská Nadace mezinárodní potřeby ukončuje pilotní 
projekt podpory sirotků v JS a začíná vyhledávat sponzory v
na dálku“.  
 

Konzultujeme s br. Bernardem jeho zdravotní obtíže nejasného původu, 
částečně sponzorujeme jeho vyšetření v Ugandě a v Jubě (částkou 1000 
USD, hlavně za laboratorní testy).  Převod peněz je komplikovaný a daří se 
až na poněkolikáté. Řešíme vyzvednutí peněz z účtu v Ugandě kvůli zákazu 
cestování, což je nakonec vyřešeno přes obchodníka s potravinami. 
 

Posíláme tři balíky (7, 8, a 12 kg) s humanitární pomocí
trvanlivé potraviny, drobné dárky) přes Ugandu. Posíláme 500 USD přes 
Ugandu k nakoupení antimalarik (nelze nakoupit v ČR a poslat v balíku).
 

V červenci a srpnu přispíváme 300 USD na léčbu otce sestry Joan, který měl 
úraz. Jonah dál navštěvuje jako evangelista tábory pastevců z
Udržuje kontakty s kmenem Ofirika, kde provozovali zdravotní středisko. 
 

V září zasíláme finanční příspěvek na zakoupení digitálního tlakoměru, 
tabletu a anglických Biblí. Vše ověřujeme kontrolou naskenovaných 
účtenek. Solomonovi, který je dosud v Toritu a stará se o sirotčinec, se 
narodila dcera Esther.   
 

V říjnu na ETS v Praze natáčíme poradu před cestou do JS pro Křesťansk
magazín ČT, které se účastní: R. Staněk, M. Poborský, L.
Petrouš. Jde o součást časosběrného dokumentu „Boží mládí“, do kterého 
je Ondřej Petrouš zapojen. V plánu je mít na výpravě půjčenou kameru od 
České Televize a natáčet dokument o průběhu cesty.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirotčinec v Toritu v roce 2016. Od té doby jsme 
se tam kvůli občanské válce nedostali,             

ale podpora trvale pokračuje.  

Modlitby pastevc

V listopadu posíláme 700 USD na 
Solomon navštívil br. Bernarda v Obama
okraden, přišel o notebook, projektor a
 

Děti ze sirotčince jsou kvůli obavám z
do vesnic. Sedm do Ugandy, tři jsou v
dva s pečovatelkou v Toritu, jeden na univer
křesťanské universitě v Mukono v
zavřené, výuka je online (pro ty, kdo si to můžou dovolit). 
 

Bernard získal v Obama opuštěný objekt pro sirotčinec
poskytl mu jej jeho strýc z mat
vybudován sirotčinec v Ame. Je v
stavby v Ame, které rekonstruujeme. 
  

V prosinci sponzorujeme zaslouženou 
v Ugandě (200 USD na testy covid-19, 100 USD na 
Posíláme balík s 50 Novými Zákony
NZ, posíláme 1 200 USD na léky do střediska (nakoupeny v
Solomon končí službu v Toritu a připojuje se k
na přelomu roku rezignuje na úřad arcibiskupa ECS 
plně věnovat projektu v Ame.  
 

Posíláme část peněz na platy pro nově utvářený tým spolupracovníků 
v Ame (1. pololetí 2021). Přehled měsíčních mezd: 
1. ředitel programu (br. Bernard)    
2. administrátor projektu (William Opila) 
3. zdravotní sestra (Joan Achama)                   
4. evangelista a učitel (Jonah Aruho)

chýši a navštěvuje tábory pastevců 
promítá jim film Ježíš. Zdravotní sestra Joan dle 

. Posílá seznam chybějících léků.  

naše partnerská Nadace mezinárodní potřeby ukončuje pilotní 
JS a začíná vyhledávat sponzory v ČR pro „adopci 

nejasného původu, 
Jubě (částkou 1000 

USD, hlavně za laboratorní testy).  Převod peněz je komplikovaný a daří se 
Ugandě kvůli zákazu 

potravinami.  

humanitární pomocí (zejména léky, 
Posíláme 500 USD přes 
ČR a poslat v balíku). 

přispíváme 300 USD na léčbu otce sestry Joan, který měl 
Jonah dál navštěvuje jako evangelista tábory pastevců z kmene Dinka. 

kmenem Ofirika, kde provozovali zdravotní středisko.  

gitálního tlakoměru, 
tabletu a anglických Biblí. Vše ověřujeme kontrolou naskenovaných 

Toritu a stará se o sirotčinec, se 

Praze natáčíme poradu před cestou do JS pro Křesťanský 
. Staněk, M. Poborský, L. Hamerník a O. 

Petrouš. Jde o součást časosběrného dokumentu „Boží mládí“, do kterého 
plánu je mít na výpravě půjčenou kameru od 

 

Modlitby pastevců kmene Dinka 

Jonášova misijní práce v Ofirice 

posíláme 700 USD na další léky, které nebyly v balíku. Rev. 
Obama na poradě týmu. Bernard v Obama 

okraden, přišel o notebook, projektor a má nepojízdné auto.  

Děti ze sirotčince jsou kvůli obavám z covid-19 odesláni do péče příbuzných 
do vesnic. Sedm do Ugandy, tři jsou v péči br. Bernarda a jeho manželky, 

Toritu, jeden na universitě v Jubě a jeden na 
Mukono v Ugandě. Školy v Jižním Súdánu jsou 

zavřené, výuka je online (pro ty, kdo si to můžou dovolit).  

opuštěný objekt pro sirotčinec. Má 12 místností, 
matčiny strany zadarmo, dokud nebude 

Ame. Je v mnohem lepším stavu, než dosavadní 
Ame, které rekonstruujeme.  

zaslouženou dovolenou Jonáše a Joan doma 
19, 100 USD na víza a 200 USD na dopravu). 

50 Novými Zákony, studijní učednickou Biblí a trojjazyčným 
200 USD na léky do střediska (nakoupeny v Ugandě).  

Toritu a připojuje se k týmu v Obama – Ame. Bernard 
na přelomu roku rezignuje na úřad arcibiskupa ECS v Toritu, aby se mohl 

platy pro nově utvářený tým spolupracovníků 
(1. pololetí 2021). Přehled měsíčních mezd:  

                  500 USD  
2. administrátor projektu (William Opila)         200 USD 

                    200 USD 
(Jonah Aruho)                   200 USD 

  

Promítání filmu JEŽÍŠ                             
ve vesnicích kolem Ofiriky 



 
 

 

Poděkování 
 
Práce spolku, vykonávaná dobrovolnicky nevelkou skupinou členů a přátel, 
je nesena kupředu dvěma mohutnými křídly, bez nichž bychom se nehnuli 
z místa. Jedním křídlem jsou dárci a jejich štědrá obětavost. I v roce 2020, 
kdy mnozí z nás řešili zásadní problémy, související se zdravím a holou 
existencí, se našlo několik desítek pravidelných dárců, jejichž obětavost 
umožnila pokračovat v práci v Jižním Súdánu. Děkujeme! 
 
Jmenovité poděkování náleží dárcům, kteří spolku věnovali více než 10 000 Kč: 

Dyntarovi David a Lukáš 100 000,00     
Čižmářová Pavla 36 000,00     
Sbor CB v Mostě 35 000,00     
Sbor CB v Rakovníku 25 000,00     
Dana Petr 24 700,00     
Sbor CB v Husinci 24 000,00     
Sbor KS v Kutné Hoře 24 000,00     
Dvořáková Petra 19 600,00     
Hradcová Barbora  15 000,00     
Sbor KS v Děčíně 13 000,00     
Sbor CB ? 12 300,00     
Hurta Michal 12 000,00     
Křesťanský sbor Pyšely 12 000,00     
Sbor KS v Ostravě 12 000,00     
Srb Martin 12 000,00     
Sbor CB v České Třebové 10 170,00     
Bortlík Ladislav 10 000,00     
Sbor CB v Kutné Hoře 10 000,00     

 

Zpráva o hospodaření v roce 2020 
 

Během roku 2020 spolek přijal dary ve výši:  545 803 
Vyplaceno z darů bylo celkem:    442 126 
Konečný stav pokladny k 31. 12. 2020:                   10 973 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2020:                          1 042 000   
 

výdaje: 
4 balíky pomoci (potraviny, léky, dárky)  
vč. dopravy:       24 950 
školné pro sirotky (dar diecézi)                      84 450 
platy 2020                      171 400 
podpora br. Bernarda (auto a NTB)   57 600 
cihly a fazole pro Ame                                               15 200 
antimalarika, léky, zdr. vybavení               29 700 
příspěvek na dovolenou                               27 300 
léčebné výdaje:       32 000 
celkem výdaje na službu v JS:                                                    445 500 
vedení účtu, správa webu, poštovné:                             5 000                    
 

Veškeré činnosti spolku jsou vykonávány dobrovolnicky bez nároku na 
odměnu. Spolek neměl žádného zaměstnance na hlavní pracovní poměr 
nebo dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. 
Členům orgánů spolku v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné odměny ani 
funkční požitky. Spolek nepodléhá povinnosti auditu účetní jednotky. V roce 
2020 spolek nezískal žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek, ani 
nerealizoval žádné investice.  
 

Druhým křídlem, které nás drží nad zemí, je nespočetný zástup 
modlitebníků a jejich přímluvu, kteří neviděni a nepoznáni zápasí na 
modlitbách o to, aby Bůh otevřel dveře naší službě (Kol 4,3), aby naše 
služba byla tamním bratřím vítaná (Řím 15, 31), abychom poznali jeho vůli 
(Kol 1,9), aby církev v Jižním Súdánu rostla k slávě Boží a byla solí a světlem 
svému národu (Mat 6,10), a za spoustu dalších věcí, které Bůh klade na 
srdce těm, kteří jej hledají. I vám – jednotlivcům, skupinkám i celým sborům 
– děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Náš tým 
 

Rostislav Staněk a Vít Šmajstrla  plánování, komunikace, operativní 
řízení 

David Floryk  sekretariát, pokladna, newsletter 
Pavla Svobodová   překlady newsletteru a webu                        

do angličtiny, správa FB profilu 
František Kaštil a Jan Kadlec  správa webu 
 

Naši partneři 
 

Nadační fond KMS   https://www.nfkms.cz/ 
Nadace Mezinárodní potřeby  https://mezinarodni-potreby.cz/ 
Nadační fond Krmte hladové  https://krmtehladove.cz/ 
Diakonie Církve bratrské  https://cb.cz/diakonie/  
 

Kontaktní údaje 
 

organizace:  Spolek pro Jižní Súdán 
právní forma:  spolek zapsaný u Krajského soudu v Ostravě,                        

spisová značka L 14497 
sídlo:   Třebovická 5114/106, 72200 Ostrava 
statutární orgán: Ing. Rostislav Staněk, předseda 
e-mail:   rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz 
tel.:   +420 602 323 941 
zástupce:  MUDr. Vít Šmajstrla, místopředseda 
e-mail:   vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz 
www:   www.spolekjiznisudan.cz 
IČO:   04392213 
bankovní spojení: 272583385/0300 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


