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A lidem na zemi pokoj
Vánoční čas si často spojujeme s představou pokoje a klidu, který se rozlévá kolem nás. Chceme si alespoň na chviličku odpočinout od neustálého shonu a stresu. Je to ale v dnešní
době vůbec možné? Politici tvrdě bojují o hlasy voličů vánoce
nevánoce. Sotva rozbalíme dárky, které jsme našli pod stromečkem, už nás obchodníci a reklamní agentury přesvědčují,
že rozhodně letos musíme využít mimořádných povánočních
výprodejů. Prostřednictvím hromadných sdělovací prostředků
do našich domácností vstupuje řada malých i velkých konfliktů a tragedií.
Kde najít ten slíbený pokoj? U jesliček v Betlémě? Tam
ale najdeme matku, která po namáhavé cestě porodila svého
prvorozeného syna ve chlévě. Josefa,, který bude nucen za
několik málo dní i s ženou a dítětem tajně narychlo opustit
svou zemi, aby dítěti, které mu Bůh svěřil, zachránil alespoň
holý život. Sotva opustí své rodné městečko, nastává děsivé
krveprolití, způsobené chorobným strachem nemocného krále
o jeho trůn.
Kde tedy najdeme ten vánoční pokoj? Musíme sestoupit
ještě hlouběji. Ne do lidských dějin, ale až k srdci Josefa, Marie, betlémských pastýřů. Tam najdeme ten pravý pokoj. Nepramení z hmotného zajištění ani z ideálního společenského uspořádání. Ten pravý pokoj v jejich srdcích pramení z vědomí, že Bůh na nás nezapomněl, naplnil svůj slib. Přišel, aby nás zachránil. Ať tento
pravý pokoj, vyvěrající z důvěry v Boží lásku, naplňuje i naše srdce a to nejen v době vánoční.
o. Josef Maincl
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,,Světlo přišlo na svět..." (Jan 3, 19)
Je budován most.
Vede z jakékoliv temnoty ke světlu.
Unese mne? Unese nás všechny?
Můžeme se odvážit po něm jít?
Nedokážeme se rozhodnout,
Jsme skleslí, váhaví, plní pochyb.
Také nám, stejně jako Marii, Josefovi
i pastýřům, musí anděl říci:
,Nebojte se!"

Bohoslužby v měsíci lednu 2020
Přeji Vám požehnané Vánoce i celý příští rok.
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Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Brno, Vánoce 2019
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Z jednání farní rady
Tříkrálová sbírka slaví 20 let
Díky vašemu koledování a vaší štědrosti v lednu 2020
může Tříkrálová sbírka dosáhnout na:
1,5 miliardy korun
1 milion dobrovolníků
15 000 projektů
Od 1. do 14. ledna opět zaplaví republiku koledníci
Tříkrálové sbírky se zapečetěnými charitními kasičkami v
rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách,
nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na 70 tisíc a stará lidová tradice se promění
v největší charitativní sbírku v Česku. Toto prvenství a dvacáté narozeniny oslavuje sbírka několika
novinkami.
Podle organizátorů sbírky bude během tohoto jubilejního dvacátého
ročníku koledovat na 24 tisíc skupinek. Většinu tvoří malí koledníčci a
jejich dospělý doprovod. Někteří králové přitom sami začínali koledovat
v dětských pláštích a dnes už do nich oblékají své vlastní potomky.
V průběhu těch dvaceti let zažívali mrazivé počasí, nezájem i odmítání a
mnohokrát museli překonat sami sebe. Přesto se na koledu vydali další
rok znovu – nad osobním nepohodlím totiž vítězí princip solidarity. A
právě ta je hlavním posláním sbírky, která přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, často mezi generacemi. I během krátké chvíle
zažijí pocit vzájemnosti a radosti. Nezáleží na výši příspěvků. Každá koruna vhozená do charitní kasičky putuje na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokážou.
Jsou to ale dárci, kteří v průběhu dvaceti let celostátního konání
sbírky přispěli na pomoc potřebným celkovou částkou dosahující těžko
uvěřitelnou 1 361 556 918 korun. V prvním ročníku se v celé republice
vybralo 31 925 317 korun, v roce 2019 to už bylo 122 301 612 korun. „Pokud nám dárci zachovají
přízeň a dosáhneme podobného výtěžku jako v minulém ročníku, budeme moci říct, že jsme během
dvaceti let vybrali pro lidi v nouzi téměř jeden a půl miliardy korun. Ta obrovská solidarita a ochota
pomáhat nás rok co rok nepřestává udivovat a jsme za ni neustále vděční,“ říká Lukáš Curylo, ředitel
Charity Česká republika.
Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze i na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777,
Pro naplnění těchto ušlechtilých cílů, prosíme dobrovolníky, kteří mají zájem se účastnit
Tříkrálové sbírky jako koledníci, která se uskuteční v Telči a okolních obcích 3. až 5. ledna
2020, aby se přihlásili pro bližší informace u p. Kadlece na telefonní číslo 732 157 552. Všem zájemcům předem děkujeme.
Děkujeme všem dárcům a pomocníkům při letošních sbírkách.
Farní charita Vám všem přeje požehnané svátky, vše nejlepší a zdraví v novém roce a srdce
otevřené pro potřeby bližních.
J. Kadlec
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13.12.2019 se uskutečnilo první jednání farní rady naší farnosti v novém složení. Sešel se nás
bez jednoho člena plný počet a jednání bylo plné podnětů a informací. Dále je uveden zápis z
tohoto jednání ( je také k dispozici na www.farnost-telc.cz ).
1./ M. Brychta - stavební technik děkanství, informoval o plánovaných stavebních akcích děkanství, celkem bude do 31.12.2020 připraveno 12 projektů (včetně závazného stanoviska), V r. 2020
proběhne poslední etapa opravy střechy u sv. Anny. Je nutnost myslet také na průběžné opravy.
Přednostně se pokusí řešit havarijní stav kaple Sv. Vojtěcha a kaple ve Štěpnici. Do 25.1.2020 prověří
možnost čerpání menší dotace. Všichni členové farní rady - všímat si, co je třeba opravovat.
2./ Projednána žádost o finanční dar pro Orlovnu na pořízení stolů ve výši 15000,- Kč. Souhlas
všech přítomných. Dále bude vyhlášena sbírka.
3./ Schůzky farní rady budou minimálně 4x ročně ( leden, duben, září, prosinec), případně dle
potřeby.
4./ Instalace Betlému 2019 - bude 20.12.2019 po dětské mši a dokončení 21.12.2019 v 9:00.
Příští jednání farní rady bude 10.1. 2020
Rádi bychom vyzvali farníky, kteří by měli nějaký podnět pro projednání ve farní radě, aby
se obrátili na kteréhokoliv člena farní rady.
T. Jirásek, člen farní rady

Zpráva z jednoty Orla
Vánoční pinec v orlovně
První pingpongové setkání této zimy máme za sebou, ale pokud jste neměli čas, nemusíte si zoufat. Již
se kvapem blíží Vánoční Pinec!
Sejdeme se tentokrát výjimečně v sobotu 28. prosince ale v obvyklém čase od 14 hodin v orlovně. Pokud nemáte pálku, rádi vám ji půjčíme. Nezapomeňte si s sebou tentokrát trochu cukroví na
ochutnání a hlavně vánoční pohodu. Protože Pinec v orlovně je o setkání s přáteli a o radosti ze hry.
Těšíme se na setkání na turnaji.
Orlovna ožívá
Vážení přátelé, není to pouze fráze, ale skutečně se děje to, že po revoluci skoro nevyužívaná orlovna začíná vstávat z prachu. V posledních letech se tlupě nadšenců a spoustě dobrovolníků povedl
velký zázrak. Orlovna začíná ožívat a slouží původnímu záměru. Začíná být místem setkávání a kul turních zážitků. Protože jsou peníze až na 1. místě a po všech uskutečněných stavebních a dalších pra cích – okna, omítky, výmalba, světla, podlaha, nákup židlí, zhotovení kuchyňky, opony, garnýží a závěsů, topení, … – se nám peněz nedostává. Aby bylo možné dělat akce všeho druhu, je nutné pořízení
stolů. Chtěli bychom uskutečnit v orlovně 8. února 2020 1. ples a to bez nich nepůjde.
Obracíme se na Vás, zda byste nám s tímto problémem pomohli, protože věříme, že nejsme sami,
komu není osud orlovny lhostejný.
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Vyhlašujeme adopci stolů pro orlovnu
Rádi bychom pořídili dvacet pět stolů. Jeden stůl vyjde asi na 3200 korun. Je to vysoká částka,
toho jsme si vědomí, ale vybrané peníz půjdou pouze na materiál a o montáž se postarají naši šikovní
kluci! Stoly chceme pořídit skládací, aby zabraly co nejméně místa při skladování. Neznamená to, že
si každý musí koupit celý stůl. Za každý dar budeme rádi. Peněžní dary můžete poslat na číslo účtu:
2900491887/2010, hotově zanést do firmy KKMAKLER Křížova 171, 58856 Telč nebo přímo Janě
Křížkové tel. 776278508. Darovací smlouvu zajistím.
Aby byli dárci také nějak zvýhodnění, nabízíme zapůjčení přísálí na oslavu narozenin nebo jinou
akci pouze za spotřebované náklady (voda, elektřina, plyn). Jména dárců budou vystavena na vidi telném místě. Pokud to bude možné, uděláme štítek přímo na stůl. A to těm, co si ho koupí celý.
Věříme, že se nákup stolů podaří.
Za Orel jednota Telč Jana Křížková
Orel jednota Telč přeje svým členům, příznivcům, pomocníkům i všem farníkům klidné
prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
Těšíme se na setkání na naších akcích v roce 2020
Připravujeme:
Orel jednota Telč Vás zve do orlovny na cestopisnou besedu a projekci cykloturistů telčska
Z Telče do rumunského Banátu
7. února 2020 od 18 hod.
Přednáší Pavel Ondrák
Vstupné dobrovolné, bar s občerstvením otevřený od 17.30
Orel jednota Telč a klub Prostor pořádají v orlovně 8.února 2020 od 19 hod.
Swingovo jazzový ples CHICAGO 1930
hraje kapela Bee band,
taneční lekce se Swing Busters
půlnoční překvapení v podání DRDivadla
Vstupné: 150,- stání / 170,- sezení
předprodej a rezervace míst na tel.: 735 003 412
Orel jednota Telč a Divadlo za oponou z Kutné Hory si vás dovolují pozvat na divadelní komedii

Když se zhasne
Autoři: Roman Vencl a Michaela Doleželová
Sobota 29. 2. 2020 , v 18.00 v Orlovně Telč, Jihlavská 77
vstupné dobrovolné doporučené 100,bar otevřený od 18.30, občerstvení zajištěno
KDYŽ SE ZHASNE - Mrazivá komedie, kterou nezahřeje ani vánoční prskavka.
Jsou Vánoce a Trevor (Jakub Sloup) s Ninou (Renata Vindušková) pořádají svůj tradiční večírek.
Jedinými pozvanými hosty jsou poněkud výstřední manželé Imelda (Kristýna Zemanová) a Artur (Jiří
Brzobohatý). „Na první pohled by se mohlo zdát, že půjde o dost nudnou party, jenže to by jedna
předmanželská smlouva nesměla obsahovat maličký dodatek: ten z manželů, který prokáže tomu
druhému nevěru, může požádat o rozvod a získá všechen majetek. Vánoční večírek se tak promění v
rozvodové bitevní pole.
13. 3. 2020

Beseda s Janem Bartoškem na téma „Křesťané v Iráku”
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Jak hospodaří katolická církev?
Církve v České republice hospodaří samostatně již šestým rokem. V roce 2018 diecéze římskokatolické církve bilancovaly úspěšné i méně úspěšné projekty a bojovaly s hospodářským poklesem.
Velkou část energie i financí spotřeboval i boj se suchem a kůrovcem v církevních lesích. I přes dílčí
neúspěchy je výsledek hospodaření zhruba stejný jako v předchozím roce. Veškerý zisk jde stále do
společensky prospěšných aktivit včetně oprav církevních staveb. Na tyto aktivity vynaložily diecéze v
roce 2018 více než 1,5 mld. korun, což je o 200 mil. víc než výše roční splátky náhrady.
Výdaje na hospodaření stále stoupají
Náklady na hlavní činnost církve v roce 2018 přesáhly 3 mld. korun. Z toho osobní náklady tvoří
963 mil. korun, což je o 155 mil. víc než současný státní příspěvek na provoz katolické církve, který
letos opět klesl o 5 % na 746 mil. Kč pro všech 8 diecézí. Výsledek hospodaření z hlavní tj. duchovní
činnosti skončil v podobné ztrátě jako rok předtím a činil -485 mil. Na dani z příjmu zaplatily diecéze
47 mil. a na dani z nemovitosti více než 50 mil. korun. „I přes ztrátu se snažíme udržet vzdělávací, sociální i kulturní aktivity ve stejném rozsahu jako v předchozích letech,“ říká Josef Nuzík, pomocný biskup Arcidiecéze olomoucké.
Ztrátu z hlavní činnosti si může katolická církev dovolit pouze v případě, že bude vydělávat, a to
se ukazuje jako nelehké. V roce 2018 se to podařilo těsně, zisk z vedlejší (hospodářské) činnosti byl
460 mil. korun. Veškerý zisk vložila katolická církev do společensky prospěšných projektů, především do oprav kulturního dědictví naší země. Celkové výdaje na společensky prospěšné aktivity
včetně oprav památek překročily 1,5 mld. korun.
Opravy kostelů a dalších církevních staveb jsou na seznamu první
Církev je druhý největší vlastník historického majetku a kulturních památek v ČR. Diecéze římskokatolické církve se starají celkem o více než 5.300 kostelů, kaplí a klášterních budov. Kromě
toho ještě vlastní téměř 1.900 far a přes 2.600 dalších objektů, mezi něž patří například hájenky nebo
jiné lesní stavby. Minimálně polovina církevních objektů jsou kulturní památky, některé dokonce národní kulturní památky, tudíž se na ně vztahují speciální pravidla oprav. Výdaje na opravy kostelů
a dalších církevních objektů představují největší položku v rozpočtu všech osmi diecézí katolické
církve. Na péči o kulturní dědictví naší země vynaložily v roce 2018 více než 1,4 mld. korun.
„Řadu kostelů dostala církev vrácených v kritickém stavu, přesto máme chuť starat se o ně. Bylo
by škoda, kdyby tyto stavby z naší krajiny zmizely,“ popisuje nelehkou situaci Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Jsou oblasti, kde na jednoho faráře připadá i 10 kostelů
vyžadujících opravu.“ Podle projektu znicenekostely.cz je v ČR v současné době 380 polozbořených
či poškozených kostelů a klášterů a stovky zničených kaplí. V minulosti došlo k systémovému zanedbání péče ze strany státu, které umocnily krádeže a vandalismus v mnoha kostelích od 80. let až do
r. 2004, kdy jsme se stali členskou zemí EU, a v otevřených hranicích Evropy přestaly mít tyto krádeže
smysl.
Bez pomoci a spolupráce opravy realizovat nelze
Podle evidence stavebních odborů biskupství probíhalo v roce 2018 v ČR téměř 1.230 oprav.
Stav řady kostelů a historických objektů ale vyžaduje investice, které zdaleka převyšují možnosti
jednotlivých biskupství. I kdyby všechny peníze ze splátky náhrady (1,3 mld. v r. 2018) byly rozpočteny jen na tyto opravy, bylo by to méně než milion korun na jeden kostel, což u památkově chráně ných objektů nestačí často ani na sanační práce. Přitom náhrada nemá být z principu určena na opravy,
ale na investice na zajištění provozu církve v budoucnu. Naštěstí se na některé opravy daří čerpat díky
úsilí našich zaměstnanců příspěvky a dotace z nejrůznějších zdrojů, a pomalu se tak daří opravovat nejeden kulturní skvost naší republiky.
Největší dík ale patří fyzickým dárcům a drobným přispěvatelům. Kostely jsou na mnoha
místech opravovány jen díky nim. Časté je, že si opravu organizují sami farnosti a biskupství jen přispívá. Velkou roli hraje i vzájemná solidarita farností. „Náklady na opravy jsou obrovské, naštěstí lidé
pomáhají a za to jim opravdu děkujeme. Spousta kaplí je opravována i svépomocí, na větší opravy se
často pořádají sbírky,“ říká biskup Josef Nuzík. Ve sbírkách se v roce 2018 vybralo 457 mil. Kč.
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Peníze ze sbírek tvoří klíčovou část příjmů a jsou často používány na opravy.
Nové stavby a další společensky prospěšné projekty
Díky iniciativám občanů se také staví nové kostely a kaple. Od revoluce je to 61 nových kostelů,
z toho dvě pětiny po roce 2000, k tomu ročně desítky kapliček. Většina se staví na Moravě. Nové
kostely slouží často nejen jako duchovní ale i jako společenské centrum obce. A s péčí o budovy jsou
spojené i další společensky prospěšné aktivity. Téměř 90 mil. korun šlo v roce 2018 jako přímá podpora z biskupství do škol a školských zařízení (skoro o 10 mil. víc než v r. 2017); 14 mil. na rozvoj
zdravotních a sociálních projektů. Bez zázemí by nemohly být provozovány ani Charity, které v roce
2018 nabízely 1.312 služeb a evidovaly 145.886 klientů. Dalších víc než 10 milionů korun šlo na podporu kulturních projektů, které souvisí s péčí o svěřené kulturní bohatství naší země. Jedním z nejznámějších je Noc kostelů.
Církev se učí hospodařit
Výsledek hospodaření v r. 2018 v porovnání s r. 2017 mírně poklesl. „Je třeba promyslet, jak využívat majetek tak, aby nesl dostatečné výnosy, které by bylo možné použít na provoz, duchovní projekty i služby společnosti,“ komentuje situaci Karel Matyska, ekonomický poradce ČBK. Došlo k poklesu
zejména při péči o lesy, které tvoří hlavně na Moravě podstatnou část příjmů. Ztráty kvůli suchu meziročně rostou o víc než 100 mil. korun a v r. 2018 překročily 761 mil. Investice do boje s kůrovcem v r.
2018 přesáhly 60 mil., což je trojnásobek oproti roku 2017. V některých oblastech vystoupal podíl nahodilé těžby až k 90 %. Přestože jsou ročně vysázeny miliony nových stromků - od začátku nového
roku do konce září 2019 to bylo přes 9 milionu nových sazenic - zdá se, že církev jako menší vlastník
nedokáže zajistit, aby se nákaza nešířila z okolních lesů, a tak porosty umírají jeden za druhým.
Po první vlně revize majetku se také zbrzdilo omezení prodeje nevyužitého majetku církve,
které v prvních letech tvořilo krátkodobé příjmy. „Přebytečného majetku jsme se již zbavili, nyní se
snažíme opravdu s tím, co máme, hospodařit a nevydělávat na prodeji,“ říká Matyska. Dále dochází
k restrukturalizaci majetku s cílem, aby portfolio bylo dlouhodobě stabilní. „Církev investuje do
dlouhodobějších projektů, například zisk z budov, které se opravují, patří mezi dlouhodobé záměry,
u kterých se výsledek uvidí až za dlouhou dobu,“ dodává Matyska. Uvnitř církve probíhá diskuse
o tom, které hospodářské projekty rozvíjet a které změnit.
„Doufáme, že se nám podaří rozvíjet vedlejší (hospodářskou činnost) i přes nepřízeň podmínek
tak, abychom i v následujících letech mohli investovat do péče o kulturní dědictví naší země, udržet sociální i vzdělávací aktivity v současném rozsahu a dávat práci lidem v regionech jako doposud,“
shrnuje bilanci Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.
„Naším klíčovým zájmem je provozovat církevní služby a péče o kulturní krajinu k těmto službám
neodmyslitelně patří. Věříme, že i nové kostely, které se aktuálně staví v Praze, Brně i na Olomoucku
budou nejen architektonickými skvosty naší země ale i společenskými a duchovními centry místního
života,“ dodává otec biskup Josef Nuzík.
Zdroj : Tiskové středisko ČBK, Monika Klimentová

24. 12. 2019 14.00 hod koncert v SENECURA SENIORCETRUM Telč
v Batelovské ulici
24. 12. 2019 23.00 hod. Půlnoční mše - zpěvy při mši
25. 12. 2019 9.00 hod. Boží hod – zpěvy při mši

Z farní knihovny
24 vánočních příběhů
Klasické vánoční a adventní příběhy s poetickými obrázky. Biblické
o Ježíškovi, Marii a Josefovi, pastýřích, Herodovi i mudrcích. Poetické o
vánoční jedličce, štědrovečerních zvycích i dobrotách. Poučné a napínavé
o vánočním štěstí, oslíkovi u jesliček a svatém Mikuláši.
Ježíšek podává ruku – Eduard Martin
„Cesta je taková jako ten, kdo jde po ní s námi. Cesta je taková jako ten, koho s sebou na ni vez meme. Jak prostě zní některé věty. Bývají to přitom věty, co nesou poznání, které dokáže měnit život a
dát mu směr, náplň, radost. O tomhle jsme hovořili za hebké vánice o Vánocích. Šli jsme zasněženým
lesem s naším panem farářem. Zkratkou do vesnického kostela, kde měl sloužit mši. Kostel byl kus od
městského kostela a od fary, ve které pan farář bydlel. A cesta lesem byla meditační cestou. Vešli jsme
do ticha. Sněžného něžného ticha... Betlémského ticha.“Drobné příběhy o Vánocích z rozmanitých
úhlů pohledu. Eduard Martin je noblesním vypravěčem: miluje lidské rozhovory, poznal sílu vyřčené ho slova a předává ji dál.
3x Marie Svatošová Bůh mezi hrnci, Náhody a náhodičky, O naději
Krásné a smysluplné úvahy pro ty, kdo bloudí, pro ty, kdo věří, i pro ty, kdo hledají. V každém
okamžiku našeho života autorka odkrývá paprsky věčnosti. Tři knížečky jejích postřehů vycházejí v
novém, přehlédnutém a doplněném, vydání.
Bůh mezi hrnci
„Co se změnilo tak zásadního od Mojžíšových dob, že si já, důchodkyně bez teologického vzdě lání, mohu s Bohem povídat doma v kuchyni, v pantoflích, a ještě u toho škrabat brambory?“Autorka
odtajňuje něco ze svého vztahu s Bohem. Svěřuje se mu, oslovuje ho, vyzývá i trochu provokuje. Ví,
že Bohu nejsme jedno – a chce, aby ani On nebyl jedno nám.
Náhody a náhodičky
Je všechno zlé pro něco dobré? Existují náhody? Nebo je vše dílem Boží prozřetelnosti? A v jakém smyslu?Autorka je bytostně přesvědčena o tom, že svět i každý z nás je v Božích rukou. Umí o
tom krásně vyprávět – a povzbuzuje při tom všechny, kteří si Boží péčí o náš svět nejsou jistí.
O naději
Postřehy a úvahy o naději uprostřed všedních dnů, na úpatí životních zkoušek i ve stresu mezních
situací. Jak živit a jak si uchovat naději? A jak ji povzbuzovat u druhých?Nejdůležitější jsou otevřené
oči a otevřená srdce. Opakovaně vydávaná knížečka povzbudí, posílí a inspiruje ty, kterým právě není
do jásání.
Boha neokecáš - Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem
Kniha rozhovorů vznikla z iniciativy a k velké radosti přátel o Josefa Mixy

Redakce Farního věstníku děkuje 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, naději a lásku do nového roku 2020

1. 1. 2020 - Vánoční koncert 15.00 hod. v kostele Jm. Ježíš
Po koncertu bude tradiční setkání ve farním průjezdu při punči, zázvorovém
čaji a dalších dobrotách. Je vítána pomoc s pohoštěním. Děkujeme a těšíme se na Vás.
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____________________________________________________
Uzávěrka příštího čísla je v pátek 19. 1. 2020
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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