
Milé sestry a bratři,

V Druhé knize Mojžíšově čteme "Neobjevíš se před
Hospodinem s prázdnýma rukama". Už Abrahám oběto-
val při různých příležitostech Hospodinu. Starozákonní
lid přinášel oběti u stánku úmluvy a později v chrámě.
Koledníci, které vidíme v našich betlémech, přinášejí
také nejrůznější dary. Později lidé přinášeli Ježíšovy své
nemocné a skrze ně se zjevovala Kristova božská moc. 

Sám Ježíš daroval svému lidu to nejcennější, své
tělo a krev. První křesťané přinášeli ke slavení eucharis-
tie také různé dary, skrze které se zjevovalo boží milosr-
denství potřebným. Věřím a nejednou jsem toho i sám
svědkem, že také dnešní lid boží přináší nejrůznější oběti
a dary.

Děkuji vám za tyto projevy vaší lásky k Bohu a
bližním. Věřím, že skrze ně se i dnes a mezi námi proje-
vuje a bude projevovat boží milosrdenství. Přeji vám
všem nejenom radostné prožití vánočních svátků ale také
požehnaný vstup do nového roku ve kterém se, jak pevně
věřím, bude opět na nás i skrze nás zjevovat boží
milosrdenství.

o. Josef Maincl

Bohoslužby v měsíci  prosinci 2015 a v lednu 2016

Pá 25. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So 26. 12. 2015   9:00 sv. Jakub
17:00 Jména Ježíš

Ne 27. 12. 2015   7:30 Jména Ježíš 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

Čt 31. 12. 2015 17:00 Jména Ježíš

Pá     1. 1. 2016   7:30 Jména Ježíš 
  9:00 sv. Jakub 
10:30 Matka Boží

So     2. 1. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne     3. 1. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

St.    6. 1. 2016   8:00 Matka Boží
18:00 Jména Ježíš

So     9. 1. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   10. 1. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   16. 1. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   17. 1. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   23. 1. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   24. 1. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

So   30. 1. 2016 17:00 Jména Ježíš
Ne   31. 1. 2016   7:30 Jména Ježíš 

  9:00 Jména Ježíš 
10:30 Matka Boží

Zemřel Doc. MUDr. Otto Svoboda 

Ve Svobodě nad Úpou dne 14.. prosince 2015
zemřel ve věku  89. let Doc. MUDr. Otto Svododa.

Doc. Svododa byl člověk obdařený mnoha
Božími milostmi, které ve svém životě předával
nezištně dál. Kromě své životní profese lékaře se také
zapojoval ve veřejném i duchovním životě. Kromě
hudby měl velkou zálibu ve fotografování a ve filmu.
Některé jeho tituly jsou zařazeny ve Zlatém fondu
české kinematografie.

V roce 1992 obnovil novodobé vydávání tohoto
Farního věstníku. Plných 15. let se aktivně podílel na
jeho přípravě a vydávání. Za tuto práci byl také v roce
2006 oceněn otcem biskupem Cikrlem.

Se sesnulým jsme se rozloučili v pondělí 21. 12.
2015 u sv. Anny, kde byl po smutečních obřadech
uložen do rodinného hrobu. 

Pro svoji povahu a laskavost měl zde hodně
přátel, kteří na něj budou rádi vzpomínat.

Farní věstník  

 VÁNOCE 2015 - LEDEN 2016    
                          

                                        Vydává Římskokatolická farnost Telč
         ročník  XXIV, číslo 1
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Vánoční zamyšlení biskupa Cikrleho

Jednou  před vánočními svátky jsem se pozorně díval do
novin a jejich příloh i do nejrůznějších časopisů, sledoval  jsem
televizi a internet a musím uznat, že se tématu “Vánoce” věnovaly
neuvěřitelně pečlivě. Dozvěděl jsem se tolik informací, až mně z
toho třeštila hlava. Úplně jiný svět. Objevil jsem, jaké dárky a za
kolik jsou zrovna v kurzu, čím se dá zaručeně potěšit nebo přinej-
menším nezarmoutit, jaké jsou “zcela nové” i “neuvěřitelně staré”
vánoční zvyky, v časopisech jsem viděl množství lákavě vypadají-
cích pokrmů a receptů, jak je zhotovit. (Po Vánocích se na
stejných stránkách věnovali pro změnu tomu, jak zhubnout, ale to
sem dnes nepatří). Pár dnů před Štědrým dnem jsem se ráno při
holení dozvěděl z hlavních rozhlasových zpráv, které běžně  

připomínají  domácí i světovou černou kroniku, výjimečně radostnou novinu: Zlevnili kapry!  Stále
jsem čekal, že se někde objeví aspoň zmínka o vnitřním smyslu Vánoc, proč  vlastně podstupujeme
všechny přípravy, co se chystáme slavit. Zdá se, že odpovědi na tyto otázky lidi ani nezajímají.

Nejsem zarytým bojovníkem proti  vnější stránce svátků. Spíš je mně líto nepoměru mezi vnitř-
ním a vnějším. A vím, že v tomto pohledu nejsem sám.  Převládající zaměření na komerční stránku
Vánoc, na to, do čeho jsou sváteční dny “obaleny”, je povrchní a obvykle nás příliš hluboce nezasáh-
ne. Člověk má mnohem větší duchovní kapacitu než si sám myslí a ta o Vánocích, považovaných za
nejoblíbenější svátky,  tím víc hladoví. To je také jeden z důvodů, proč o Vánocích chodí na
bohoslužby tolik lidí. Protože cítí, že obal,   ta vnější stránka Vánoc,  není všechno.

Co tedy vlastně tvoří jádro a podstatu Vánoc?
Podstatou křesťanských Vánoc je radostné poselství o Bohu a jeho vztahu k člověku. Radostné

poselství je představováno prostřednictvím události, která se stala před dvěma tisíci lety v judském
městě Betlémě, události, kterou vidíme znázorněnou tak často, že její vztah k sobě samým už ani
nevnímáme. Mnozí touží tomuto poselství v průběhu svého života  lépe porozumět, protože cítí, že
může mít pro jejich život větší hodnotu než  dary, které kdy  dostali. Tím poselstvím je: Bůh tě má
rád. Proto ti posílá svého Syna, aby ti pomáhal a jako přítel provázel ve tvém životě… Právě na
připomenutí této radostné události se křesťané scházejí na půlnočních děkovných bohoslužbách,
protože vědí, že štědrovečerní večeře a dárky pod stromečkem nejsou tím nejpodstatnějším.

Když si zadáte ve vyhledávači Google slova vánoční příběh, objeví se vám přes dva miliony
nejrůznějších a nejroztodivnějších odkazů. Když si zadáte anglický ekvivalent, tedy Christmas Story,
bude těchto odkazů přes tři sta dvacet milionů. Pod slovy vánoční příběh jsou schovány různé rekla-
my, nabídky, osobní příběhy, vzpomínky. Seznam, Google, Wikipedia, Facebook, YouTube,
komunikační prostředky dnešní doby, nabízejí nepřeberné množství informací těžících z narození
Ježíše Krista. Přesto je Vánoční příběh jen jeden.

Ježíš přišel, aby nás obdaroval, proto si jako připomínku této události dáváme dárky. Přišel,
abychom v něm nacházeli smysl života. Abychom v něm spojovali svůj čas s věčností.

Mnozí z vás si možná řeknou: Změnil se nějak Ježíšovým narozením svět? Není to naivita věřit
v nějaké vykoupení, tedy vysvobození ze zla, když kolem sebe vidíme bujet terorismus a sobectví,
když vidíme statisíce lidí mimo svůj domov, když se setkáváme s řadou  destruktivních závislostí? A
každý den, tedy i dnes, umírá na světě víc jak třicet tisíc dětí hlady - proč to Bůh nezmění? Je to
těžká otázka. Ale není její řešení v tom, že jsme se nezměnili my? Že ostatní lidi nepřijímáme jako
své bratry? Není to důsledek našeho sobectví, nezájmu a zloby, a to nejen v globálním světě, ale v
našem nejbližším? A právě betlémské dítě, Ježíš, přichází, aby se dotkl toho, co je v nás dobré. Co
může růst a přinášet ovoce. Vánoce jsou dobou, kdy máme pochopit, prožít a oslavit, že Bůh je lásky-
plný a štědrý. Jenže kolik lidí to tak chápe a kolik se jich na to těší? A tak se ptám: Jsme skutečně
připraveni na Vánoce? Nemyslím, jestli máme uklizeno, upečeno, navařeno, nasmaženo, nakoupeno,

zabaleno, omašleno, odesláno, vyřízeno, i když ani tuto stránku Vánoc nechci zavrhovat a podceňo-
vat. Ale jsme připraveni na to, kvůli čemu se to všechno děje? Podle toho také prožijeme Vánoce buď
radostné a požehnané, nebo jiné.

V Ježíši Kristu se zvláštním způsobem setkává čas s věčností.
At' hodnota i těch nejnepatrnějších věcí vykonaných z lásky
vstoupí pro spojení s ním z našeho omezeného času do věčnosti.

Za to se modlím a k tomu vám žehnám.
+  Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
Brno, Vánoce 2015

Získání odpustků v rámci Svatého roku
milosrdenství

Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí
k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou
zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmata-
telně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a
on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví, jak
píše papež František k Roku milosrdenství.  

Odpustky vázané na Svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získá-

vání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež
František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které
známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další
dvě podmínky.

· vykonat svátost smíření 
· účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání 
· pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které

nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa
(např. Otče náš a Zdrávas Maria)

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán přede-
psaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího
velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).

· na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry 
Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:
· jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně

(podle fyzických možností každého člověka)
· zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství
Odpustky vázané na skutky milosrdenství
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je

možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu
Rino Fisichellovi píše: “Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství
skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe
poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící
osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto
Svatým rokem.”
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Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá: 
· dát najíst tomu, kdo má hlad 
· napít tomu, kdo trpí žízní 
· hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou 
· obléci ty, kdo nemají, co na sebe
· navštěvovat nemocné a vězněné
· pohřbívat mrtvé 
· tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté
A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme: 
· učit nevědomé
· radit především pochybujícím
· těšit zarmoucené
· posilovat klesající či napomínat hřešící
· trpělivě vše snášet 
· odpouštět ubližujícím
· modlit se za živé i za mrtvé
Více to popisuje Katechismus katolické církve v článku 2447: “Skutky milosrdenství jsou činy

lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit,
těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet.
Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že
hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme
nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno z
hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: “Kdo má dvoje
šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně” (Lk 3,11). “Raději
dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté” (Lk 11,41). “Když bratr nebo
sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne:
‘Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se’ — ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim)
to platné?” (Jak 2,15-16).”

převzato z webu www.apha.cz

Zpráva z jednoty Orla

Orel na historickém florbalovém turnaji
Posledním soutěž na kterou vyrazili naši florbaloví

junioři v roce 2015, byl tradiční florbalový turnaj v
Jaroměricích nad Rokytnou. A tradiční v tomto případě má na začátku velké T, protože se jednalo již
o 20. ročník. Je škoda, že si tyto kulatiny většina florbalistů nechala ujít a Orel Telč se zde utkal
pouze se dvěma místními týmy. Hrálo se dvoukolově, výsledky našich reprezentantů jsou následující:

Orel Telč : Orel Jaroměřice 3 : 8
Orel Telč : Sněhuláci Jaroměřice 10 : 2
Orel Telč : Orel Jaroměřice 3 : 8
Orel Telč : Sněhuláci Jaroměřice 3 : 5

Jednoznačným vítězem turnaje jsou místní Orli, na druhém místě skončil na body Orel Telč a
poslední místo brali Sněhuláci z Jaroměřic. Nejlepším střelcem našeho týmu je Miroslav Smetana s
pěti góly. Denisa Herbrichová byla vyhlášena jako nejlepší gólman turnaje. Dále Orel Telč reprezen-
tovali Jan Herbrych, Vojtěch Kadlec, Tomáš Pospíšil, Adam Starý a Jakub Truhlář.

Nová okna pro orlovnu

Díky řadě dobrovolných darů iniciovaných benefičním koncertem Santini na začátku října a
také díky významnému příspěvku z ústředí Orla se podařilo získat dostatek finančních prostředků na
obnovení všech oken do Jihlavské ulice (s výjimkou klubovny o. s. Krteček, které již svá okna
zrekonstruovalo). Prvním krokem ale samozřejmě je vybourání původních oken, hlavně těch, která
vedou do sálu a byla v dobách komunismu zazděna. 

Bourací práce proběhnou v sobotu 16. ledna od 8:30 v orlovně. Jedná se o hodně práce,
žádáme všechny dobrovolníky, přijďte nám pomoct. 

Mohou přijít i ženy a děti, je potřeba očistit cihly, které budou později použity na faře. Pitný
režim a oběd bude zajištěn. Přijďte se podílet na obnově pohledu, který si už v Telči jen málokdo
pamatuje.

Orel jednota Telč přeje svým členům i všem farníkům klidné prožití Vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.

Rada pro rodinu ČBK k prioritám v péči o potomky a neb Pětapadesát procent, o nichž se
nemluví

O péči v rodině se dnes hovoří často v souvislosti s návratem rodičů do profesního života. Jejich
úsilí věnované výchovné péči se pouze tiše předpokládá, ale velmi málo veřejně oceňuje. Péče se
realizuje “doma” a chodí se do práce. Doma se tedy zřejmě nepracuje…

A přitom se v českých domácnostech každý den odehrávají stovky drobných etud, rodinných
situací a příležitostí, v nichž pečující rodiče investují svůj čas a energii do výchovy dětí, do péče a
snahy vytvořit kvalitní zázemí pro vývoj a zrání nejmladší generace. 

Jak oceňuje úsilí vynakládané v rodině stát
Opatření národní rodinné politiky kompenzují ekonomickou zátěž rodin s dětmi mimo jiné

formou rodičovského příspěvku. Původně šlo o dávku, která měla být náhradou ušlé mzdy, postupně
se ale její účel změnil, a je poskytována také rodičům, kteří využívají některou z nerodičovských
forem služeb o děti (a náklady na ni si mohou odečíst z daní). Zároveň jsme svědky tlaku na rychlejší
návrat pečujících rodičů do zaměstnání a stále nižšího věku dětí, svěřovaných do nerodičovské péče. 

Můžeme tomuto signálu rozumět také tak, že rodičovská péče o děti není považována za
nezastupitelnou?

Společnost si zřejmě více cení profesního zapojení, kariérního úspěchu a práce, která je
finančně odměňována. Je to mimo jiné velmi negativní zpráva pro sebevědomí pečujících, a její
následky můžeme spatřovat i v otázce, kterou si dnes mladí lidé kladou víc, než kdykoliv předtím:
zda vůbec má smysl zakládat rodinu a mít děti, když to znamená přijmout tak nízkou společenskou
prestiž.

Je ohrožena i péče o nejstarší generaci
S ohledem na demografický vývoj je zřejmé, že péče v rodině bude hrát stále větší roli při zajiš-

ťování důstojného stáří nejstarší generace. Stát nebude moci vytvořit dostatečné institucionální
zázemí pro všechny seniory. Podle mnohých výzkumů ani prostého lidského rozumu navíc nepřispívá
institucionální péče ke zvýšení kvality života nejstarší generace – rodina je významným a nezastupi-
telným poskytovatelem péče o seniory. Můžeme si položit otázku, zda tomu není stejně u péče o děti
a zda se v uznání významu a hodnoty péče v rodině neskrývá rozpor.

Němečtí ekonomové spočítali, že vyčíslená práce v domácnostech, při péči a dobrovolnických
aktivitách by tvořila více než 50% HDP, kdyby do něj byla zahrnuta. 

Chceme-li ocenit rodičovskou investici do budoucí generace, můžeme tak učinit oběma způso-
by: 
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1. ekonomicky zohlednit tuto investici ve formě vhodných opatření v systému důchodů a daní
využitím takových příspěvků pro rodiny, které budou skutečně vypovídat o míře zapojení pečujícího
rodiče, 
2. reflektovat význam rodičovství a jeho vlivu na úspěch společnosti. 

Teprve potom bude možno hovořit o svobodné volbě rodiny, tedy takové volbě, která nebude
některou skupinu rodičů ekonomicky ani společensky znevýhodňovat.

 Rada pro rodinu ČBK

Chrámový sbor Santini zve na :

Vánoční koncert 
27. 12. 2015  v 15.00hod. v kostele Jména Ježíš 

Zazní: výběr z duchovních děl vánoční hudby, naší i světové
sborové literatury

Účinkuje: pěvecký sbor Santini – Telč
Sbormistr: Anežka Tichá
Vstupné dobrovolné

 
Po koncertu jsou všichni zváni  na malé občerstvení, které sbor a jeho příznivci připraví,

do farního průjezdu.
 
CD – SANTINI V ŘÍŠI DIVŮ a vánoční CD – GAUDETE 
můžete zakoupit na kterémkoli koncertu souboru, nebo v sídle firmy KKmakler, Křížova 171,

588 56 Telč, Jana Křížková, tel. 776 278 508, jkmakler@seznam.cz, 
 Sbor hledá nové zpěváky. Nadšení zájemci se hlaste u jakéhokoli člena sboru. 
 

Jana Křížková

Z farní knihovny

Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství - 
Vojtěch Kodet
Nabízíme vám aktuální novénu k příležitosti Roku milosrdenství, 

který vyhlásil papež František. Autorem novény je P. Vojtěch Kodet. 
Milosrdenství je klíčové slovo evangelia, je důvodem naší naděje a důvěry v  Boha, 

který se k nám sklonil. Je rovněž nejúčinnějším lékem pro náš svět, 
poznamenaný bolestí a temnotou. Novéna k Ježíši Kristu, 
který je vtělením, a tím i zjevením Božího milosrdenství, 
nám může pomoci na cestě sjednocení se s milosrdným Bohem. (Z úvodu)

Opři  žebřík o nebe – Jana Ševčíková DVD
Dokument, který stojí za to vidět. Je výpovědí o tom, že když se člověk odevzdá Bohu a nechá

se jím vést, je schopen věcí, na které by lidské síly stěží stačily.
Marián Kuffa je farářem v malé vesnici Žakovce pod Tatrami na Slovensku. Na faře se stará o lidí z
okraje společnosti - o bezdomovce, bývalé vězně, děvčata a kluky z dětských domovů, tělesně posti-
žené a týrané matky s dětmi. Okolo 250 lidí. Někdo zemře, někdo se narodí, někdo odejde… Příběhy
bezdomovců, alkoholiků, feťáků a dalších ztracených existencí slouží ve filmu kromě své vlastní
síly a zajímavosti také jako zrcadlo k počínání, životu, víře a náboženské a osobní filosofii faráře.
Film o síle víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí,
ale i jak mnoho tím získává. Dokument stojí za to vidět. Je výpovědí o tom, že když se člověk
odevzdá Bohu a nechá se jím vést, je schopen věcí, na které by lidské síly stěží stačily.

Vyznání - Překlad pro 21. Století - Sv. Augustin
“Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního

člověka,” prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset. Duchovní autobiografie svatého Augustina
patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. Nadčasová
popularita knihy spočívá hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí nejen o lidské křehkosti,
ale i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. 
Poslední, opakovaně vydávaný český překlad Vyznání pochází z roku 1926 a jazykově už notně
zastaral. Karmelitánské nakladatelství přináší nový překlad díla pro čtenáře 21. století, doplněný o
odborný úvod, vysvětlivky a rejstříky. 
Aurelius Augustinus (354–430) patří mezi největší myslitele křesťanského Západu. Narodil se v
severoafrickém Thagaste, byl učitelem rétoriky v Kartágu, Římě a Miláně. Jeho duchovní hledání
vyvrcholilo v roce 387 obrácením ke Kristu a křtem z rukou milánského biskupa Ambrože. Augusti-
novo rozsáhlé dílo ovlivňuje křesťanskou teologii, duchovní život i kulturu až do současnosti.

Z matriky

      V měsíci prosinci nás předešli na věčnost:
Karolína Lašanová 
Jarmila Neužilová
Doc. MUDr. Otto Svoboda

Za redakci FV chceme poděkovat všem spolupracovníkům za spolupráci na tvorbě
Farního věstníku, sponzorům děkujeme za jejich podporu  a svým čtenářům a všem
farníkům přejeme požehnané Vánoce a pevnou víru a naději do nového roku 2016.

_______________________________________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v neděli 24. 1. 2016
Neprodejné, pro vnitřní potřebu farnosti vydává Římskokatolická farnost Telč -  www.farnost-telc.cz
Příspěvky prosíme zasílat na e-mail: k.kamenik@o2active.cz
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