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CÍLE A NÁPLŇ ČINNOSTI SDRUŽENÍ  
 
Datum vzniku:  
 
1. 10. 2007 
 
Poslání  
 
 Vytváření podmínek pro vzájemná setkání lidí různých profesí, věkových kategorií a 

kulturního zázemí pro vzájemnou komunikaci, konfrontaci, vzdělávání, předávání zkušeností a 
tvorbu. 

 Podporovat a rozvíjet aktivity zaměřené na vzdělávání a umění, jež nejsou pouhým 
předáváním informací a technik, ale nastolováním otázek, rozšiřováním spektra poznání a 
zpochybňováním předsudků či premis. 

 Sledování a reflexe dynamicky se proměňujících vztahů mezi oblastmi vzdělávání, umění a 
ekologie 

 Důležitým rámcem pro činnost sdružení je kontext sociálně-ekologický a to v nejširším pojetí, 
zejména jakožto princip nazírání v širokých souvislostech a napříč ustálenými obory, 
kategoriemi a oblastmi. 

 
 
Zaměření aktivit sdružení 
 
Kvas o. s. rozvíjí dlouhodobě vlastní know-how a metodiku mapování kulturních zdrojů, kulturních a 
kreativních průmyslů, strategického plánování a art advocacy. Svou činnost prezentuje na 
konferencích a odborných seminářích, spolupracuje především s městskými samosprávami při rozvoji 
kulturního kapitálu a podpoře občanské společnosti. Kvas o.s. se dále zaměřuje na iniciaci a realizaci 
uměleckých, vzdělávacích a dalších mezioborových projektů. Operuje v oblastech kreativního využití 
technologií ve vzdělávání, komunitním plánování kultury a zážitkovém turismu. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
 
Výbor sdružení  
 
MgA. Jakub Deml  
MgA. Zuzana Demlová  
MgA. Olga SŠkochová Bláhová 
 
Členové sdružení  
 
MgA. Jakub Deml  
MgA. Zuzana Demlová 
Dalibor Naar 
Ing. Petra Strachoňová- Fingerlandová 
MgA. Olga SŠkochová Bláhová 
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MgA. Olga Škochová Bláhová, absolventka DAMU věnuje se strategickému plánování v kultuře 
a kreativní participaci, moderuje diskuse, workshopy a semináře. V letech 2013-2014 byla členkou 
přípravného výboru Metropolitní ovzučné desky, expertního poradního sboru Rady Hlavního města Prahy 
(HMP). je členkou týmu Kreativní Praha v rámci Institutu plánování a rozvoje Hl.m. Prahy, kde modeluje 
novou agendu HMP pro oblast systematizace sběru a analýzy dat pro město a koncepčního přístupu ke 
kulturní politice HMP. 
 
MgA. Zuzana Demlová, absolventa FAVU VUT působí mezioborově v oblastech umění, vzdělávání a 
komunity. V rámci naplňování strategie pro kulturu a cestovní ruch v Jihlavě se podílela na zrodu 
platformy Jihlava vzdělává kulturou v rámci níž koordinuje projekt Jihlava mi není fu©k! spolupodílí se 
na tvorbě koncepcí, metodik a lektoruje ve vzdělávacích projektech (Pilotní projekt Eduzměna na 
Kutnohorsku / Kreativní partnerství pro Společnost pro kreativitu ve vzdělávání / Škola tančí pro 
Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA /Média tvořivě pro sdružení Aisis /. Napsala knihu pro děti, 
jež byla oceněna v soutěži Zlatá stuha 2019 v kategorii literatury faktu pro děti – Pohádky o kolečkách a 
nekonečnu. 
 
MgA. Jakub Deml, absolvent AVU tvůrce v oblasti Audiovisuálních a interaktivních médií, pedagog, 
kulturní manažer. Je spoluautorem několika strategií kultury a cestovního ruchu pro různá města v ČR, 
jako producent a art director se podílel na expozici Českého pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji, v rámci 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 inicioval a vedl projekt Plzeň – Skryté město. 

HISTORIE PROJEKTŮ 
 
2009 
 
 Realizace Programu rozvoje kultury pro město Plzeň – 1. svého druhu v CŠR -  ve spolupráci s 

Agorou CE o.p.s., UÚ tvar koordinace Evropských projektů Statutárnıh́o města Plzně 
http://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-
8/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx 

 
2010 
 
 Spolupráce s grafickým studiem Pixl-e na realizaci multimediálnı́ expozice Opičı́ Král Zdeňka 

Sklenáře,  CŠeský pavilon Expo SŠanghaj 
http://www.kvasi.cz/cs/opici-kral-pro-expo-2010-v-sanghaji 

 
2011 
 
 Realizace vzdělávacı́ webové aplikace Hrajeme si na divadlo, Institut uměnı́ - Divadelnı́ ústav 

p.o. 
http://detem.divadlo.cz/ 

 
 Realizace semináře “Vsaď na kulturu/ Count on culture” pro konferenci Kreativita a inovace ve 

městech a regionech České republiky, realizované British Council, Prague. 
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-konference-kreativita-inovace.htm 
 

 Spolupráce na designu a koučing participačnıh́o procesu přı́pravy zadánı́ Strategie pro kulturu 
města CŠeské Budějovice, Budějovice kulturnı́ o.s. 
http://www.budejovicekulturni.cz/kulturni-politika/ 
 
 
 

http://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx
http://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/koncepcni-dokumenty/clanky-8/program-rozvoje-kultury-ve-meste-plzni-na-leta-2009-2019.aspx
http://www.kvasi.cz/cs/opici-kral-pro-expo-2010-v-sanghaji
http://detem.divadlo.cz/
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-konference-kreativita-inovace.htm
http://www.budejovicekulturni.cz/kulturni-politika/
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 Koncepce a moderace workshopu k proměně a oživenı́ Kulturnı́ho domu Slavie v CŠeských 
Budějovicıćh  
http://www.slaviecb.cz/info-o-nas/ 

 
2012 
 
 Realizace situačnı́ analýzy v oblasti kultury pro Město Vodňany,  Město Vodňany, Kancelář 

starosty 
 

 Realizace situačnı́ analýzy pro oblast kultury pro Městskou část Praha 14, Městská část Praha 
14, Kancelář starosty 

 
 Započetı́ realizace projektu Strategie pro kulturu, uměnı,́ sport a volný čas pro Městskou část 

Praha 14, Praha 14 kulturnı́ p.o. 
 
 Započetı́ realizace projektu Mapovánı́ pardubické kultury, Statutárnı́ město Pardubice, Odbor 

školstvı,́ kultury a cestovnı́ho ruchu  
 http://www.pardubickepodhoubi.cz/ 
 
2013 
 Spolupráce na koncepci a moderace diskusı́ k tématu budoucnosti pıśeckého kulturnıh́o centra 

Sladovna – Sladovna Otevřená  
Realizace: Sladovna o.p.s. 

 http://www.sladovna.cz/akce/sladovna-otevrena-ii-464 
 
2013-2015 

 Skryté město – Plzeň město kultury 2015 j Mobilnı́ aplikace a web prezentujı́cı́ město očima 
jeho obyvatel. Trasy jednotlivých postav vznikly participativnıḿ způsobem. Projekt stojı́ na 
pomezı́ interpretace kulturnı́ho dědictvı́, komunitnıh́o uměnı,́ dokudramatu a městského 
marketingu. Sleduje dva základnı́ cı́le: vytvořit netradičnı́ho průvodce Plznı́ v podobě mobilnı́ 
aplikace a webového portálu a současně přispět k debatě nad identitou města a jeho budoucıḿ 
směřovánıḿ. Oceněno v národnı́ soutěži Tour Film v Karlových Varech.  
Zadavatel: Autorský projekt ve spolupráci s Plzeň město kultury 2015 

 http://www.skrytemesto.cz/ 
 
2013-2018 Strategické plánování 
 2013: Strategie pro kulturu a kreativitu ve městě Pardubice – v realizaci 

Zadavatel: Statutání město Pardubice  
 www.pardubickepodhoubi.cz 

Realizace Mapovánı́ pardubické kultury a následná tvorba Strategie pro kulturu a kreativitu je v 
CŠesku vůbec prvnı́m projektem, který se zabývá hloubkovou analýzou kulturnı́ho prostředı́ 
města i jeho lokalit a do podkladových materiálů zahrnuje i mapovánı́ tzv. kulturnı́ch a 
kreativnıćh odvětvı́. Samotné mapovánı́ i strategický dokument, pak vzniká s využitıḿ 
masivnıh́o konzultačnıh́o procesu. Analytické podklady zahrnujı ́kvalitativnı́ i kvantitativnı́ 
mapovánı́ poptávky publika, ekonomickou analýzu města pro oblast kultury, analýzu 
mediálnıćh dopadů, mapovánı ́organizacı́ působıćı́ch v oblasti kultury, uměnı́ a tvůrčı́ho 
vzdělávánı́ v Pardubicı́ch, mapovánı́ kulturnıćh hodnot v lokalitách města.  
Spolupráce na projektu: OnPlan s.r.o., Economic Impact s.r.o., Sociorez, PhDr. Alexandra 
Brabcová 
 
 
 
 
 

http://www.slaviecb.cz/info-o-nas/
http://www.pardubickepodhoubi.cz/
http://www.sladovna.cz/akce/sladovna-otevrena-ii-464
http://www.skrytemesto.cz/
http://www.pardubickepodhoubi.cz/
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 2013: Spolupráce na metodice a realizaci aktualizaci Strategického plánu města 
Vodňany 
Zadavatel: Město Vodňany 
http://www.vodnany.eu/strategicky-plan-rozvoje-mesta-aktualizace-2013/ds-
33179/archiv=0&p1=4535 
 

 2014: Strategie pro kulturu, sport a volný čas pro Prahu 14 
 Zadavatel: Praha 14 Kulturní p.o. http://praha14kulturni.cz/strategie/ 

Strategie pro kulturu, uměnı́ sport a volný čas pro Prahu 14 je prvnı́m dokumentem svého 
druhu, který propojuje na úrovni pražské městské části kulturu a sport. Dokument podchycuje 
spektrum témat, která ovlivňujı́ měkké faktory kvality života v okrajové městské části Prahy. Při 
mapovánı́ územı́ byly využity kvantitativnı́ i kvalitativnı ́šetřenı́ s organizacemi působıćıḿi v 
MCŠ  v oblasti kultury, sportu a volného času i obyvateli.  SŠetřenı́ byla kombinována s 
antropologickým průzkumem komunit, workshopy se žáky základnı́ch škol a architektonicko-
urbanistickým průzkumem územı́.  

  
 2016: Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024 

Zadavatel: Statutární město Jihlava https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-
a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032 
Při tvorbě strategie byla využita co nejvıće komunitnı́ metoda s co nejvyššıḿ stupněm zapojenı́ 
obyvatel, přičemž jednotlivé analytické výstupy využili expertnıćh metod a obsahujı́ expertnı́ 
doporučenı́ a vyhodnocenı́. Dokument obsahuje analytikou část a návrhovou část s popisem 
opatřenı́ jednotlivých cıĺů. Důležitou kapitolou návrhové části je také implementace a evaluace 
strategie.  
 

 2018: Koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu města Tábor 
Zadavatel: město Tábor https://www.taborcz.eu/strategie-kultury-a-kulturniho-turismu-v-
tabore-2018/ds-2986 
Komunitnı ́plánovánı́ a přıṕrava městské koncepce rozvoje, zahrnovala sběr a vyhodnocenı́ dat, 
analýzu potřeb cı́lových skupin, sérii plánovacı́ch setkánı́ s celým spektrem aktérů (nezisk, 
podnikatelé, kult. instituce, umělci, úřednı́ci, politici), včetně mediace napětı́ mezi “městem” a 
dalšı́mi aktéry, tvorbu společné vize, návrh opatřenı)́ 
 

2016 
 Škola pro všechny – Hatefree je vzdělávacı́ projekt nabı́zı́ žákům 2. stupně ZSŠ  kreativnı́ 

nástroje pro tvorbu mediálnı́ho sdělenı́ na téma tolerance a nenásilı.́ Učitelům projekt 
poskytuje metodické materiály a online prostředı́, dı́ky nimž jsou schopni žáky provést 
tématem Hatefree a kreativnı́m procesem odpovědného angažovaného tvůrce. KVAS o.s. 
zajišťoval koncepci třı́ dı́len na tvorbu plakátu, komiksu a ankety, řıźenı́ projektu, metodický 
manuál a materiály pro pedagogy, koncepce editorů a online prostředı́, testovánı́ na pilotnıćh 
školách  
Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády České republiky 

 http://dilna.skolaprovsechny.cz/ 
 
2016-2017 

 Zapojení žáků do procesu revitalizace sídliště na Praze 14 – IPR Praha j Cı́lem procesu 
bylo zapojit žáky do revitalizace sı́dliště na Praze 14 a zohlednit jejich potřeby a požadavky na 
využı́vánı́ veřejného prostoru. Proběhla série tvůrčıćh workshopů s žáky ZSŠ  mládežı́ žijıćı́ v 
lokalitě. Výstupem byly tvůrčı́/architektonické intervence přıḿo ve veřejném prostoru. Projekt 
je součástı́ dlouhodobého projektu Revitalizace pražských sı́dlišť řešená Institutem plánovánı́ a 
rozvoje města. 
Zadavatel: Městská část Praha 14 

  
 
 

http://www.vodnany.eu/strategicky-plan-rozvoje-mesta-aktualizace-2013/ds-33179/archiv=0&p1=4535
http://www.vodnany.eu/strategicky-plan-rozvoje-mesta-aktualizace-2013/ds-33179/archiv=0&p1=4535
http://praha14kulturni.cz/strategie/
https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032
https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032
https://www.taborcz.eu/strategie-kultury-a-kulturniho-turismu-v-tabore-2018/ds-2986
https://www.taborcz.eu/strategie-kultury-a-kulturniho-turismu-v-tabore-2018/ds-2986
http://dilna.skolaprovsechny.cz/
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2017-2020 
 Neformální platforma Jihlava vzdělává kulturou je součástı́ realizace akčnıh́o plánu 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovnı́ ruch Statutárnı́ho města Jihlavy. Jeho cı́lem je 
podpořit vznik nových vzdělávacı́ch programů, které vzejdou ze spolupráce učitelů a kulturnı́ch 
aktérů a aby co nejlépe reagovaly na potřeby škol. KVAS o. s. zajišťoval koordinaci projektu, jeho 
řı́zenı́, tvorbu koncepce, komunikaci s kulturnıḿi organizacemi, umělci, pedagogy a vedenıḿ 
města a zajišťoval evaluaci projektu. CŠ lenové KVAS o. s. se podı́leli na rozvoji platformy až do 
roku 2020 
Zadavatel: Statutární město Jihlava 

 https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/ 
https://www.facebook.com/jihlavavzdelavakulturou/ 

 
2013-2019 

 Urban Game je jednorázová událost, která skrze zážitkovou hru aktivuje širokou veřejnost k 
průzkumu svého životnı́ho prostoru. Participativně do organizace akce zapojuje lokálnı́ 
partnery.  

 2019 Jihlava – RŠ eka žije: oživenı́ okolı́ řeky 
 2018 Jihlava – STAÚT – Vzniká nový stát: oslavy 100. výročı́ republiky  
 2017 Jihlava – Možnosti jihlavské totožnosti: identita města 
 2016 Jihlava – Kulturnı́ oběh v srdci Jihlavy: spolupráce mezi kulturnıḿi aktéry ve městě  
 2014 Praha 14 – Přelet nad CŠerným mostem: historické souvislosti mıśta,  
 2013 Praha 14 – Tajemstvı́ legionářovy truhly 2013: historické souvislosti mıśta 

Zadavatel: Statutární město Jihlava, nebo Městská část Prahy 14 
 https://www.facebook.com/urbangameJihlava/ 
 
 
  

https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/
https://www.facebook.com/jihlavavzdelavakulturou/
https://www.facebook.com/urbangameJihlava/
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ČINNOST V ROCE 2020 
 
Jihlava vzdělává kulturou 
Jihlava vzdělává kulturou je neformální platforma pro spolupráci mezi kulturními aktéry, školami a 
samosprávou města na rozvoji vzdělávání ve městě. Aktivity JVK probíhají pod záštitou Magistrátu 
města Jihlavy. 
 
JVK se zaměřuje na rozvoj vzdělávacích aktivit s důrazem na kreativní učení. Usilujeme o to, aby školy 
využívaly spolupráci s kulturními organizacemi a umělci jako standardní součást výuky k naplňování 
svých vzdělávacích cílů. Jedná se o soubor systémových opatření a nástrojů mezi něž patří např. 
metodická, organizační i finanční podpora. Především však zavádění kritérií kvality vzdělávacích 
programů, která doposud v celorepublikovém kontextu chybí.  Primární cílovou skupinou JVK jsou děti 
MŠ, žáci ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí, aktivity JVK ale nejsou omezeny pouze na oblast formálního 
vzdělávání ve školách, ale také na oblast neformálního vzdělávání (např. sdružení dětí a mládeže a 
další nestátní organizace, organizace pro zájmové vzdělávání apod.). 
https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jihlavavzdelavakulturou.cz/


 

                                                                     Výroční zpráva Kvas o.s. 2020                                                                   9 

Analýza potřeb jihlavských škol 
Analýza potřeb základních škol zřizovaných Statutárním městem Jihlava realizovaných participativním 
způsobem s celými pedagogickými sbory, rozhovory s vedením škol a dotazníkovým šetřením žáků. 
Cílem analýzy bylo ověřit rozvojové priority škol a stanovit systém podpory ze strany zřizovatele. 
 

 
 
Město jako prostor pro kreativní učení 
Projekt propojuje školy a tvůrčí profesionály tak, aby ve společné spolupráci dětí a umělců vznikaly 
autentické výpovědi zaměřené na aktuální dění ve městě Jihlava. Věříme, že se děti a mladí lidé 
dokážou odpovědně vyjadřovat k současným problémům společnosti, že jsou důležitými partnery v 
diskusi, a to za předpokladu, že je jim věnována metodická podpora a důvěra. Projekt využívá 
kreativní učení k rozvoji akčních kompetencí žáků a k podpoře sebepojetí mladých lidí jako někoho, 
kdo dokáže iniciovat změnu ve veřejné sféře. 
 
Město jako prostor pro kreativní učení je dvouletý projekt zaměřený na žáky ZŠ a SŠ v Jihlavě a okolí 
(09/2020-06/2022). Na několika školách současně běží programy zaměřené na aktivní občanství v 
nejrůznějších oblastech: ekologie, demokracie, národnostní menšiny, veřejný prostor apod. Díky filmu, 
divadlu nebo výtvarnému umění, které budou tvořit, prozkoumají konkrétní téma Jihlavy. Zjištěné 
informace, své názory a argumenty odprezentují na jaře 2022 na veřejných místech města a na 
žákovské Pecha Kucha Night. 
https://www.jihlavasodvahou.cz/ 
https://www.facebook.com/jihlavasodvahou  
 

 
 

https://www.jihlavasodvahou.cz/
https://www.facebook.com/jihlavasodvahou
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PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI  
 
 Platforma pro kreativnı́ učenı́ uMEŠ NIÚM 
 Společnost pro kreativitu ve vzdělávánı ́
 Centrum pro otázky životnı́ho prostředı́ Univerzity Karlovy 
 V rámci spolupráce na Urbana Game a neformálnı́ platformě Jihlava vzdělává kulturou: 

Centrum dokumentárnı́ho filmu / divadlo otevřených dveřı́ DIOD / Dům Gustava Mahlera / 
Horácké divadlo Jihlava / Muzeum Vysočiny Jihlava / Městská knihovna Jihlava / Nultá 
generace / Oblastnı́ galerie Vysočiny / UNArchitekti / Verbárium z. s. 

 
 

ČLENSTVÍ V EXPERTNÍCH TÝMECH A SPOLUPRÁCE NA 
PROJEKTECH 
 
 Pod hlavičkou Společnosti pro kreativitu ve vzdělávánı́ jsme jednıḿ z obsahových partnerů 

Modelu regionálnı́ podpory Nadace Eduzměna. Zde jsme např. realizovali metodiku pro 
mapovánı́ potřeb dětı́ na základnıćh školách.  
https://www.eduzmena.cz   
 

 KVAS o. s. je zakládajıćıḿ členem platformy pro kreativnı́ učenı́ uMEŠ NIÚM, kde pracujeme na 
tom, aby se uměnı́ stalo integrálnı́, systematicky podporovanou a oceňovanou součástı́ 
vzdělávánı́. 
https://umenim.cz/  
 
 

PRESENTACE ČINNOSTI   
 

 Festival FUK: Festival uměnı́ a kreativity ve vzdělávánı́. UÚ čast na odborné debatě Paradox: Hlas 
dětı́ ve vzdělávánı́. 
https://www.dox.cz/festival-umeni-a-kreativity-ve-vzdelavani  
 

 Rozhovor se Zuzanou Demlovou o Jihlava vzdělává kulturou na Kreativnıḿ CŠesku 
https://www.kreativnicesko.cz/clanky/jihlava-vi-proc-podporuje-kreativni-uceni  

  
 Rozhovor se Zuzanou Demlovou o projektu Město jako prostor pro kreativnı́ učenı́ na Active 

citizens fund https://www.activecitizensfund.cz/news/chceme-u-deti-posilovat-akcni-
kompetence-rika-zuzana-demlova/?fbclid=IwAR3NQtCR-kLAZtOfoRNA4-
DmWxCyp4i1Ewn2_zokNhpHMbfCH9UQ6o64qsM   

 
 
  

https://www.eduzmena.cz/
https://umenim.cz/
https://www.dox.cz/festival-umeni-a-kreativity-ve-vzdelavani
https://www.kreativnicesko.cz/clanky/jihlava-vi-proc-podporuje-kreativni-uceni
https://www.activecitizensfund.cz/news/chceme-u-deti-posilovat-akcni-kompetence-rika-zuzana-demlova/?fbclid=IwAR3NQtCR-kLAZtOfoRNA4-DmWxCyp4i1Ewn2_zokNhpHMbfCH9UQ6o64qsM
https://www.activecitizensfund.cz/news/chceme-u-deti-posilovat-akcni-kompetence-rika-zuzana-demlova/?fbclid=IwAR3NQtCR-kLAZtOfoRNA4-DmWxCyp4i1Ewn2_zokNhpHMbfCH9UQ6o64qsM
https://www.activecitizensfund.cz/news/chceme-u-deti-posilovat-akcni-kompetence-rika-zuzana-demlova/?fbclid=IwAR3NQtCR-kLAZtOfoRNA4-DmWxCyp4i1Ewn2_zokNhpHMbfCH9UQ6o64qsM
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FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE  
 
 
           
Příjmy tis. Kč 
Celkové příjmy 945 
Hlavní činnost 945 
Hospodářská činnost 0 
Ostatní příjmy v tom 423 
 
           
Výdaje tis. Kč 
Investiční výdaje 0 
Neinvestiční výdaje 1002 
Mzdové náklady 274 
Zákonné odvody SZ a ZP 40 
Materiálové náklady 126 
Služby 496 
Ostatní náklady 66 
 
         
Dotace a granty tis. Kč 
Přijaté dotace a granty 839 
Dary 20 
 
 
 

KONTAKT  
 
Kvas o. s.  
 
Adresa: Čermákova 1126/1, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha   
tel.: +420605138833 /  
email: tonamto@kvasi.cz /  
web: www.kvasi.cz / 
 
Registrace u Ministerstva vnitra České republiky pod.č.j.  VS/1-1/68 853/07-R /  
IČ: 22671102 /  
DIČ: CZ22671102 /  
Transparentní účet.: 2813252001/5500 - Raiffeisenbank a.s. 

mailto:tonamto@kvasi.cz
http://www.kvasi.cz/
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