
Oprava střechy kostela sv. Anny
V měsíci květnu a červnu proběhla realizace první

etapy obnovy krovu a střešního šindele na hřbitovním
kostele Sv. Anny v Telči. Obnova byla naplánována dle
závazných stanovisek památkové péče vydaných již v
minulých letech. Byly poptány čtyři firmy, které se spe-
cializují na obnovu střech. Nejnižší nabídku předložila
firma Břetislav Kocian. Celkové náklady se předpoklá-
dají více než 2,6 mil. Kč včetně DPH. Letošní etapa je
na částku necelých 875.000,- Kč a je financována z roz-
počtů  kraje  Vysočina  (287.393,-  Kč),  havarijního
programu  ministerstva  kultury  (350.000,-Kč)  a  pří-
spěvkem z rozpočtu města Telč (87.500,- Kč). Zbývající
část pokryjí vlastní prostředky farnosti. V příštím roce
však  očekáváme,  že  obnova  bude  financována  z

prostředků programu regenerace, kde se vyžaduje vyšší spoluúčast vlastníka.
Samotné práce na stavbě proběhly bez problémů a ke spokojenosti pracovníků památkové péče i

investora – farnosti. Řemeslníci provedli práci kvalitně a zároveň maximálně respektovali skutečnost,
že se pohybují uprostřed hřbitova.

Poděkování farnosti  si jistě zaslouží i vedoucí stavebního oddělení biskupství brněnského Ing.
Aleš Taufar, který se, i přes své značné pracovní vytížení, této akci ochotně osobně věnoval. 

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci  červenci s srpnu 2018

So 30. 6. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 1. 7. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

Čt 5. 7. 2018 Slavnost sv. Cyrila           8:00 Matka Boží
a Metoděje               18:30 sv. Jakub

So 7. 7. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 8. 7. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 14. 7. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 15. 7. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 21. 7. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 22. 7. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 28. 7. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 29. 7. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 sv. Anna

So 4. 8. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 5. 8. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

So 11. 8. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 12. 8. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

St 15. 8. 2018 Slavnost Nanebevzetí           8:00 Matka Boží
Panny Marie               18:30 Matka Boží

So 18. 8. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 19. 8. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 Matka Boží
              10:30 Matka Boží

So 25. 8. 2018               18:00 Matka Boží
Ne 26. 8. 2018 7:30 sv. Jakub

9:00 sv. Jakub
              10:30 Matka Boží

(bez záruky)

       Vážení a milí Telečtí,
jak jste nejspíše už zaregistrovali, v sobotu 23. června byl na kněze vysvěcen nový kaplan pro

farnosti Telč, Mrákotín, Radkov a Urbanov, tedy můj nástupce. V průběhu července by se měl vy-
skytnout v Telči a okolí a pozvolna se ujímat svých úkolů a povinností.

Co bude dál se mnou – podle poslední varianty bych se měl v Telči zdržet do konce srpna (s vý-
jimkou nějaké dovolené) a takto ve třech budeme pokrývat nejen naše dosavadní farnosti, ale i Stu -
denou, Palupín, Popelín, Olšany u Dačic a Panské Dubenky. Tamní farář je totiž dlouhodobě nemocen
a bylo třeba vzniklou situaci nějak řešit. Co bude od září, toť otázka…

Dovolte mi, prosím, malé, takřka nostalgické ohlédnutí. Když jsem na začátku srpna 2016 přišel
do Telče, zrovna byly v plném proudu Prázdniny – nemyslím ty školní; myslím folkový festival. Tu a
tam jste se mě ptali, jak to snáším – takové rušno všude kolem, tolik lidí… S úsměvem jsem odpovídal
otázkou, jaké rušno máte na mysli; právě jsem se vrátil z Krakova, ze setkání s milionovou účastí. A co
se lidí týče, jsem rád mezi nimi. A tak jsem si Prázdniny patřičně užíval.

Od té doby se mě řada lidí ptala, jak se mi daří. Odpovídal jsem a odpovídám pořád stejně: mám
se výborně! V krásném městě, živé farnosti, s dobrými lidmi, skvělým šéfem… copak bych se mohl
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mít jinak? Prostě si neustále užívám „Prázdniny v Telči“, a to už druhým rokem. A za tyto „dva roky
prázdnin“ jsem velice vděčný – ne za dva roky nicnedělání; za dva roky dobrodružství! Díky dobrému
Bohu i dobrým lidem.

Pravda, jsou věci, které se mi nepovedly a které mě třeba i mrzí; resp. mrzí mě, že jsem se s  nimi
nepokusil nebo nedokázal nic udělat. Je mi moc líto, že jsem nenašel způsob, jak vás více povzbudit
k zapojení do farní kavárny, která zachází na úbytě – naposledy se konala v neděli 15. dubna, nepočítá-
me-li Noc kostelů a svatovojtěšskou pouť. Je mi to líto i proto, že jsem tam vždycky rád v mezičase
zašel, jelikož mám rád dobrou kávu (jak o sobě dávám patřičně znát).

Mám trochu výčitky svědomí, že se mi nepodařilo podchytit ministranty, resp. nějak mezi ně lépe
proniknout; pochopil jsem to na biřmování, kde se sešli čtyři, z toho tři spíše mikrostranti. Stejně tak si
vyčítám zánik společenství rozjímavé četby Písma, totiž Lectio divina. Scházívalo se v  úterních veče-
rech; už nějaký čas tomu tak není. Je to jedna z věcí, které jsem převzal, ale už nemohu předat dál;
podobně jako páteční podvečerní náboženství „pro starší a pokročilé“.

Jako citelnou ztrátu, za niž si přičítám odpovědnost, vidím výrazně nižší účast na pátečních dět -
ských bohoslužbách. Když srovnám zástupy dětí z podzimu 2016, kdy jsem přišel do Telče a kdy jsme
vyrazili na pouť ke svaté bráně, s průměrnými počty na jaře 2018, nelze si nevšimnout citelného pro-
padu. Je mi to moc líto zvláště kvůli dětem, pro které jsem nenašel ten nejlepší způsob, jak je oslovit a
přitáhnout – ne k sobě, ale ke Kristu.

Přišlo také jakési „hladové období“ v rozpisu nedělních obědů. Víte, nejde o to, abych vás vyjídal;
jde o to, že neumím prakticky vůbec vařit a obložené chlebíčky se mi už coby hlavní chod nedělního
oběda už začínají přejídat. A hlavně jsem se vždycky těšil, že se s někým z vás sejdeme u stolu a bude
nám spolu dobře. Ale chápu, že po určitém čase se i kaplan může „přejíst“. A nebojte se – ten nový je
mladší a výrazně hubenější než já, takže vám toho tolik nesní.

Jsem vám všem velice vděčný za všechno, co jste pro mě udělali a stále děláte – za všechna po-
zvání k nedělním obědům i k jiným setkáním, za všechnu sdílenou radost a naději, smutek a úzkost. A
moc se omlouvám, že jsme se třeba nevídali častěji; já třeba rád chodím na návštěvy, ale povahou i vy-
chováním mám v sobě zakořeněno, že na návštěvy se chodí jen tam, kam domácí výslovně zvou. A je
pravda, mohl jsem vás zvát častěji já vás; a to mě taky mrzí…

Každopádně jsem tu v Telči bydlel, sloužil a žil velice rád a prožil jsem tu nádherný čas jako
člověk, jako křesťan i jako kněz. Když jsem se vracíval např. z  povinných kněžských setkání, vždycky
jsem se těšil, až na mě vykouknou telecké věže. Telč pro mě byla velikým obdarováním a vy všichni
ještě větším. A tričko z Prázdnin nosím dosud hrdě! (s občasným praním…)

Odpusťte mi, prosím, všechno, co jste museli snášet: moji nedochvilnost, náladovost, rozmrzelost,
když nešlo všechno přesně podle mých rozmarů a představ.

Prosím vás za nového kaplana v Telči: buďte na něj tak hodní a laskaví, jako jste byli vůči mně. A
jestli mohu mít ještě jednu prosbu: nesrovnávejte ho se mnou (ani s nikým jiným). On se to všechno
také musí naučit a udělat po svém; a jistě mu toho mnoho půjde lépe než mně. Má právo být sám se -
bou, totiž originálem, jak to měl dobrý Bůh ve svém plánu.

Ještě jednou vám všem za všechno moc děkuji! Opravdu jsem vás měl rád – a pořád mám.
S úctou a vděčností

o. Zdeněk Drštka

P. S.  Jste pochopitelně zvědaví  na nového kaplana.  Nuže: jmenuje se Jaroslav Jurka,  pochází
z Třebíče a svou primici bude slavit ve středu 4. července v 15.00 v třebíčské bazilice sv. Prokopa. A
určitě se vám brzy představí sám, a třeba i na stránkách tohoto věstníku.

Z redakce FV
Redakce Farního věstníku tímto chce poděkovat o. Zdeňkovi Drštkovi za jeho pravidelné pří-

spěvky do Farních věstníků. Jeho příspěvky obohacovaly nejen Farní věstníky, ale i jejich čtenáře v
jejich lásce k Bohu a k lásce navzájem.  Přejeme mu mnoho Božích milostí v jeho dalším působišti.

Děkujeme.

Ohlédnutí za Noci kostelů 2018 v Telči

Dne 25. května 2018 se v Telči konal již osmý ročník Noci kostelů. Již tradičně probíhal ve spolu-
práci Římskokatolické farnosti, Českobratrské církve evangelické a Adventistů sedmého dne.

Každý rok se organizátoři snaží připravit zajímavý program a zpřístupnit návštěvníkům něja-
kou zajímavou památku. Z předchozích let vzpomenu např.: interaktivní prohlídku s historií místních
hřbitovů, kapli sv. Karla a v letošním roce kapli sv. Eustacha na hradě Roštejně. Návštěvníků zde bylo
tolik, že jsme museli posílit kyvadlovou dopravu. Zájem byl nad očekávání veliký, ale i přesto, že buř-
ty došly již v osm hodin byli všichni mile překvapeni přátelskou atmosférou, nově zrekonstruovanou
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kaplí a především setkáním s majiteli hradu z rodiny pánů z Hradce v podání divadelního sboru Karla
Čapka z Třeště.

Naopak v Telči se velikému zájmu jako každoročně těšil kostel sv. Ducha, věž sv. Jakuba a
krypta pod kostelem Jména Ježíš, kde mě osobně nejvíce zaujaly stínové obrazy a výstava andělů žáků
ZUŠ. Jako každoročně se veliké návštěvnosti těšily zejména různorodé koncerty a plný kostel byl také
na přednášce o sakrálních stavbách pana Jindřicha Kaupy. V pozdních hodinách ožívaly svatí v kostele
sv. Jakuba při komentované prohlídce, což přilákalo zejména mladší generaci, která se tak zajímavým
způsobem dozvěděla něco z historie kostela a církve.

Ve volných chvílích mezi hlavními programy zaplnily mladší děti herničku na faře, starší
děti běhali s mobily a hledaly QR kódy a ti ostatní většinou zavítali na šálek kávy do farní kavárny či
na občerstvení do křížové chodby. Počet návštěvníků do 23 hodin nijak neklesal a tak se stačily vypít
veškeré zásoby kávy a sníst veškeré připravené občerstvení. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav
na Noc kostelů nebo jakkoli pomohli nebo přispěli. Věřím, že i přesto, že naše kostely dobře znáte, jste
prožili se svými přáteli příjemné chvíle a dozvěděli se něco zajímavého. Těším se na další společné se-
tkání v příštím roce. 

Zdeňka Tichá

     Zpráva z jednoty Orla

Memoriál Vojtěcha Koreše uzavírá sezónu

Každoročně florbalisté Orla Telč uzavírají sezónu
v Kněžicích na Memoriálu Vojtěcha Koreše. A nebylo

tomu jinak ani letos. V sobotu 9. června si dojeli na turnaj pro druhé místo. První zaslouženě vy-
bojovali Kněžice A a bronzovou příčku brali jejich parťáci z týmu Kněžice B.

Velká cena v atletice úspěšná i přes nepřízeň počasí

Letošní  atletické závody,  které  již  třetím rokem pořádá Orel jednota  Telč,  byly poznamenány
chladným počasím. Oproti předchozím ročníkům dorazilo pouze 49 dětí. Naopak skvělé jako vždy zů-
staly výkony těch, kteří si přišli zasoutěžit. Stejně jako v předchozích ročnících nejvíce účastníků do-
razilo z Telče (29), nechyběli ale zástupci z Mysliboře, Sedlejova, Krahulčí, Růžené, Lhotky, Řásné,
Bohuslavic a dokonce i z Jihlavy. Reprezentanti jednoty Orla Telč se umístili:

Kategorie Benjamínci
Ota Kovář 5. místo
Kategorie Atletická školka
Prokop Kovář 1. místo
Mladší přípravka
Patrik Jarolímek 6. místo
Starší žákyně
Sylva Jarolímková 1. místo
Starší žáci
Prokop Kadlec 1. místo

Speciální slosovatelnou cenu v podobě stylové
koloběžky  a  poukázky  v  hodnotě  1000  Kč  od
společnosti Zájezdy.cz si letos odvezla Helena Pi-
áčková do Jihlavy.

Kompletní výsledky a fotky z akce najdete na
www.oreltelc.cz/atletika.

Pouť od Jána k Jánu

Letošní cyklopouť se konala od 9. do 14. června a začala požehnáním pana děkana u kostela sv.
Jana Nepomuckého základní skupině poutníků, protože se její počet během putování různě měnil.
(Jirka Uchytil onemocněl) Doprovodné vozidlo vypravené Vítovými a naložené zavazadly odjelo a
my jsme vyrazily po trase Strmilov, J. Hradec do Týna nad Vltavou, kde jsme v kempu nocovali. O
spánku jsme si mohli nechat zdát, protože celou noc znělo techno z pořádané oslavy.

Druhý den (neděle) a cesta do Písku na mši sv., kde se konala městská slavnost s požehnáním u
morového sloupu a poděkováním Panně Marii za pomoc a ochranu při moru a válce. Tato tradice je
od 16. století. Mši sv. sloužil O. Jan Doležal, rodák z Volfířova a známý několika z nás. Po společném
obědě a výborné kávě na faře nás čekal první cíl cesty a to Nepomuk - rodiště sv. Jana. Bohužel kostel
byl zavřený a také vstup na Zelenou Horu. Po krátké zastávce jsme dojeli do dalšího kempu, kde nás
čekalo koupání a hlavně klid.

Ráno je  před námi druhý cíl  pouti,  ale  cestou přes Plzeň je jediné místo k obědu -  pivovar
Prazdroj a poté krátká modlitba v chrámu sv. Bartoloměje. Počasí je dobré a před pátou večer dojíždí -
me do kláštera trapistů v Novém Dvoře. Zde se nás ujímá bratr hostitel, který nás ubytuje a poskytne
potřebné informace. Po večeři a před večerními chvály se setkáváme a dost obsáhle hovoříme s naši -
mi telčskými rodáky bratrem Jakubem (Jan Plunder) a Silvánem (Zdenek Bouchner). Proto, že jsme v
mužském klášteře, všechny práce - úklid a mytí nádobí po večeři a chystání snídaně s úklidem prová-
děla mužská část naší výpravy (ženy Iva a Hela se nehorázně bavily). Po ranní mši sv. (čtení měl Dan)
spojené s chválami , ještě chvíli hovoříme s našimi známými (Jarda s bratrem Lvem), pak zabalit a
vyrážíme na "královskou etapu" přes Brdy, míjíme místo kde shořel telčským poutníkům loni auto-
bus, krátké zastavení v Rožmitále pod Třemšínem (J. J. Ryba a Česká mše vánoční a také působiště
kardinála Vlka) a dojezd po 145 km do dalšího kempu u Orlíku. Večer začíná pršet.....

Středa je celá deštivá a pět nezdolných (Iva a Pavel Bočkovi, Hela a Pepa Vítů a Pavel Komín)
vyjíždějí směr Želiv. Zbylí dva (Dan Janek a Jarda Kadlec) tráví obětavě den v doprovodném vozidle
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a zajišťují poslední nocleh. Ještě přijíždí Lída Janková  a mladší Pepa Vítů, který odváží doprovodné
auto. (Lída s Helou odjíždí v noci).

Poslední den procházíme Želiv, navštěvujeme okolní přehradu a přesouváme se na oběd do Koj-
čic u Pelhřimova. V místním zem. družstvu na nás čeká náš kamarád Milan, který jel první dvě cyk-
lopoutě. Mimo jiné nás provází moderním kravínem za 70 000 000,-Kč. Zdržíme se déle ,ale stojí to
za to a pak poslední kilometry do Telče. Celkový součet je 645 km.

Příští rok se opět vydáme na cesty, přidejte se k nám.
                                                                                                                                           JK

Z farní knihovny

        Příprava na manželství – Aleš Opatrný
Příprava  na  manželství z pera  P.  Aleše  Opatrného se  nabízela  po

mnoho let jako pomůcka pražského Pastoračního střediska a posloužila
již bezpočtu snoubenců a manželských párů. Ani po letech neztratila svou
aktuálnost,  proto  autor  na  základě  svých  zkušeností  z pastorace  text
upravil a doplnil, takže vychází poprvé v knižní podobě.

„Ten, kdo žije dlouho v manželství,  ví,  že bez odpuštění to nejde.
Jinak by se z manželství stala permanentní válka... Anebo nebezpečné a nepříjemné odcizování se, kdy
se už jeden na druhého nezlobí, ale ani neodpouští, nedělají si nic vyloženě zlého, ale dobrého také ne.
Na  druhou  stranu:  překonané  těžkosti,  překonané  rozbroje,  smíření  po  hádkách  jsou  cennými
stavebními kameny vztahu. Zkušenost, že lze překonat to, co se snažilo dvojici rozdělovat, je velkou
pomocí při každé další roztržce. Odpuštění v manželství není jen užitečná a praktická věc, ale také je-
den z důležitých prvků, kterými se tento vztah dále buduje.“

Pane Bůh, tady Anna . Fynn
Kniha Pane Bůh, tady Anna dnes patří ke klasické četbě, a to nejen v anglicky mluvících zemích. 
Anně byly pouhé čtyři roky, když ji opustili rodiče a našel ji mladý Fynn, který se toulal ulicemi

Londýna.  A jelikož nebyl schopen zjistit, kde bydlí, vzal ji domů ke své matce. S  malou Annou si
často vyprávěl a hrál; mluvili spolu o životě, o přírodních vědách a dalších zajímavostech. Hodně ka-
marádila s „panem Bohem“ a ráda mluvila i o něm. Malá Anna měla překvapující schopnost klást
životně důležité otázky a odpovídat na ně - vykazovala až neuvěřitelný "tah na branku". Žádný, kdo
se s touto treperendou setkal, nedokázal odolat její přímočarosti.  Zkrátka život jejíma očima se nám
ukáže jako daleko barevnější, než bychom si ho kdy dokázali představit.

Vlk pohlazený Bohem – Robert Hossein
Herec a režisér Robert Hossein je u nás známý především rolí lamače ženských srdcí – hraběte

Joffreye de Peyrac z filmů o krásné Angelice. V bilančním rozhovoru vypráví barvitým stylem o své
rodině, o herectví, režírování a o tom, jak vidí životní hodnoty dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký
věk se pustil do režírování velkých představení s křesťanskou tematikou, které se hrají na stadionech.
Zkrátka snaží se všemi prostředky „vyvést Pána Boha ze sakristií, kam ho odpůrci církve dvě stě let
zavírali.“

„Vlk je absolutně svobodné zvíře, které se na nikoho neváže. Vidím se v něm, protože nesnáším
příkazy. Navíc, vlk je přítelem svatého Františka z Assisi, světce, kterého mám rád, protože se podle
mě nejvíce podobá Kristu. …Jsem vlk, co se nechal pohladit Boží láskou. To je prostě fakt a je mi
jedno, pokud mě má někdo za blázna.“ (autor),

       Šumavská trilogie – František Hobizal
Hledáte čtení na dovolenou? Pokud máte rádi silné příběhy propojené s krásou přírody, je tu jasný

favorit: Šumavská trilogie! Osudy jednotlivých postav se proplétají s osudy celých oblastí a národů.

Konec války, nejistota, odsun Němců, strach, nástup komunismu, to vše kulisách šumavských hor a
lesů. Ideální knížka na chatu.

V novém vydání vychází stále žádané dílo autora, které zachycuje poválečné období, kdy byli z
rodné Šumavy odsunuti němečtí obyvatelé a nastoupili „zlatokopové“... S jejich odchodem často mize-
la i víra a pustly kostely.

Zpráva z Karmelitánského nakladatelství
Nachystejte  si  místo  v  knihovničkách,  máme pro vás  velkou  slevu.  Téměř dvě  stovky titulů

zlevněných o 70 %!Najdete je na https://ikarmel.cz/zlevnene

Z matriky

Bůh někdy nechává situace zajít dál, než je nám milé

"S tím si už ani Pán Bůh neporadí. Tady už se nedá nic dělat."  Většinou máme v mysli nějakou
představu o tom, co možné je a co ne. Vytváříme si ji na základě svých zkušeností, toho, co jsme viděli
a zažili. Za možné pak považujeme to, co se našim zkušenostem podobá, co je překračuje jen trochu.

Ve škole jsme běhali dvanáctiminutovku. Většinou jsem při tom umíral, ale dovedl jsem si před-
stavit, že kdyby nás učitel tak nehonil, možná bych vydržel běžet ještě o pár minut déle (asi tak o dvě
až tři). Po mnoha letech jsem zjistil, že je možné uběhnout dokonce i dvanáctiHODINOVKU. A pak i
dvakrát tolik po horách. Dneska vím, že limity někde jsou, ale o hodně dál, než jsem si kdy mys -
lel. Ačkoliv jsem nebyl nijak sportovně nadaný, od dětství mě fascinoval dlouhý triatlon (tzv. Ironman
– 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běhu - vše v jednom kuse). Vždycky mi přišlo, že to je jen
pro pár naprostých mimozemšťanů. Po čtyřicítce jsem si tento dětský sen splnil. Nejdéle z celé pří -
pravy mi trvalo představit si, že to je možné i pro mě, a uvěřit tomu, že se na to můžu připravit.

Jestli nás takto omezují naše představy, pokud jde o naše možnosti, se kterými bychom měli mít
nejlepší zkušenost, jak nás musí omezovat, pokud jde o Boží možnosti. Kde jsou meze mojí víry? Kam
až jsem schopen uvěřit, že s tím Ježíš může něco udělat? Teoreticky vyznáváme, že věříme v Boha,
Otce všemohoucího. Jaké představy o jeho všemohoucnosti máme v konkrétních situacích svého živo-
ta?

Ježíš chce posouvat naše představy o tom, co je pro něj možné. Proto někdy, podobně jako u před-
staveného synagogy Jaira, nechává situace zajít dál, než je nám milé, aby i nám řekl: „Neboj se, jen
věř!“, abychom tak prožili, že je možné mu věřit a na něj spoléhat mnohem víc, než jsme si kdy mysle-
li.
        A s tímto hurá na prázdniny ….

převzato www.vira.cz
____________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 19. 9. 2018
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč – www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@post.cz
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V měsíci červnu nás předešli na věčnost:
Vladimír Vaníček
Jaroslav Rod
Jaroslava Staňková 

V měsíci červnu přijali svátost křtu:
Adam Šimek
 Adam Filip Marek 

V měsíci červnu přijali svátost manželství: 
David Skala a Lenka Nováková

https://ikarmel.cz/zlevnene

