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Farnost sv. Tomáše - Praha 1  Leden 
2010, r. XIV. č. 146 

 
„On se narodil, abychom se mohli narodit znovu.!“ Sv. Augustin 

 

L P + 2010 

„Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne.“ 
 
Rok 2010 už je tady.  Je čas zhodnotit, ale hlavně podívat se dopředu a poděkovat 
za to kolikrát i neznámé, co nás čeká v novém roce. Měli bychom být lidé plní 
nadějí a očekávání, ale měli bychom i být schopní nechat se překvapit novými 
věcmi. Kolik darů dostaneme během nového roku! Kolik příležitostí chválit a 
radovat se, kolik možností pomáhat a být milosrdní k druhým lidem… Bůh nás 
miluje a to je naše jistota pro celý nový rok.  A když to cítíme, můžeme být 
opravdově šťastní. 
Chci jménem augustiniánů i jménem svým vám všem, farníkům, přátelům a 
čtenářům Tolle Lege, poděkovat za důvěru, spolupráci a podporu během tohoto 
roku. Zvláštní poděkování redakční radě našeho časopisu (P. William, Eva 
Vernerová, Marcel Černý a 
Růžena Kopecká) a přispěvatelům 
zpravodajství. Můžeme tak měsíc 
za měsícem vydávat nové číslo, 
aby Tolle Lege sloužilo nejen 
ke komunikaci ve farnosti, ale i 
jako nástroj formace a zpevnění 
vztahů mezi farníky a přáteli.  
Díky vám za přízeň a za to, že 
kvůli Vám má naše práce smysl!  
 
Máme Váš rádi! Děkujeme za to, 
že jste naše rodina!                                             

Augustiniáni 
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Papež Benedikt XVI 
 O sv. Augustinovi (V) 

Oddálení od Boha je tedy oddálení od sebe sama, jak to vyznává Augustin, když se obrací přímo 
k Bohu těmito slovy: „Ty jsi uvnitř mne více než já sám a ty jsi výše než ta nejvyšší část mne 
samého“ interior intimo meo et superior summo meo, takže – dodává v další pasáži, kde 
vzpomíná na dobu, jež předcházela jeho konverzi – „ty jsi byl přede mnou, já jsem se však 
vzdálil od sebe samého, nenalézal jsem sebe a tím méně pak tebe“ (Confessiones, V, 2,2). 
Augustin - právě proto, že tuto intelektuální a duchovní cestu prožil v první osobě – dovedl ji ve 
svých dílech podat s takovou bezprostředností, hloubkou a moudrostí. Ve dvou dalších slavných 
pasážích svých Vyznání (IV, 4,9 a 14,22) praví, že člověk je „velkou otázkou“ (magna quaestio) 
a „velkou hlubinou“ (grande profundum), záhadou a propastí, kterou jenom Kristus osvěcuje a 
zachraňuje. Toto je důležité: člověk, který je daleko od Boha, je také daleko od sebe sama, je 
odcizený sobě samému, a může nalézt sebe sama jedině, setká-li se s Bohem. Tak přijde také 
k sobě, svému pravému já, své pravé identitě.  

*** 
Jestliže naše oči zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření, a naše mysl pro krásu jeho 
pravdy, můžeme opravdu doufat, že zůstaneme mladí a že budeme budovat svět, který odráží 
něco z oné božské krásy, a tím inspiruje i budoucí generace, aby jednaly podobně. 
 Benedikt XVI., Praha, 28. září 2009 

 

 

PAPEŽ BENEDIKT VI.  V ČESKÉ  REPUBLICE 

U příležitosti návštěvy Svatého otce v České republice v září tohoto roku vydalo Karmelitánské 

nakladatelství velmi pěknou publikaci s mnoha barevnými fotografiemi.  Kniha také obsahuje všechny 

proslovy, homilie a pozdravy Benedikta VI., které pronesl během této návštěvy.  

Pro ty, kteří mají zájem si tuto knihu přečíst a prohlédnout, nabízíme možnost si knihu zapůjčit 

domů! 

V případě zájmu kontaktujte Marii Šárovou tel: 732 881 701 

nebo Mahulenu Křenkovou tel: 604 681 238. 

Knihu je také možné zakoupit v sakristii u paní Růženky za cenu 260 Kč 

Augustiniánská škola „sv. Augustin“ 
Tak by měl vypadat harmonogram naší školy: 
 

2010 - MŠ ( MŠ, ZŠ, Gy vždy pouze po jedné třídě!) 
2011 - 1. a 2. tř. ZŠ 
2012 - 1. tř. a ve škole bude: 1., 2., 3. 
2013 - 1.tř. a ve škole bude: 1., 2., 3., 4. a dále vždy 1. tř. (+ případné doplnění stávajících 
tříd ) 
2014 - 1.tř. a ve škole bude 1. - 5. tř. 
2015 - otvírá se Gy primou ze stávajících žáků ZŠ (+ doplněná případně o další studenty ) 
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Devět otázek 

 
Přinášíme nové  rozhovory - portréty kněží z naší farnosti na téma „rok kněze“ 
 

„Být kn ězem: stojí za to“ 
 

P. Vít Mariusz Marciniec, OSA (1 rok kněžské služby) 
 
 

1. Jaká je Vaše služba u sv. Tomáše? 
Hlavní je pro mě sloužení mše sv., zpověď a katecheze s dětmi 
a příprava na biřmování dospělých. 
 
2. Odkud čerpáte na přípravu kázání? 
Z pramenů. Hlavně z nedělního listu. 
 
3. Proč jste se rozhodl stát knězem?  
Cítil jsem Boží volání ke službě. 
 
4. Co byste řekl lidem, kteří přemýšlejí o povolání? 
Ať jdou za tím voláním. Stojí to za to! 
 
5. Jakou vlastnost má mít  
Měl by být odpovědný za své služby, 
 
6. Co pro Vás znamená slavit tento rok „Rok kněží?“ 
Je to možnost k zamyšlení a poznání hodnoty a velikosti kněžství, jako to udělal sv. Jan 
z Arsu, který je pro mě vzorem pokory, služby a obětavosti pro lidi a pro Boha. 
 
7. Prožíval jste někdy krizi jako kn ěz? 
Jsem knězem teprve rok… 
 
8. Co bylo nejlepší a nejhorší ve Vaší službě kněze? 
Nejlepší určitě byla doba kněžského svěcení, kdy jsem si uvědomil dar, který jsem dostal 
nezaslouženě od Boha. 
Nejhorší… to prozatím nedokážu říct. 
 
9. Co děláte, když máte trochu volného času? 
Odpočívám a relaxuji. 
 

P. Juan, OSA 
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Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti sv. Tomáše, Josefská 8, 
Praha 1, uskutečněného dne 8. prosince 2009 

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI OD ŘÍJNA 2009 
- pastorace rodin – dospělých + společenské akce:  
- „Jezulátko do rodin v průběhu adventu“ zapojili se stejní lidé, jako v loňském roce (nikdo 
z nových farníků), pro příště je třeba dřívější a větší publicita této možnosti, event. více zviditelnit 
možnost domácí adorace s „Jezulátkem“ v širším kruhu přátel rodin. 
- ve velké oblibě je nedělní setkávání při kávě a čaji 
- P. Juan upozornil, že v sakristii je 20 zakoupených knih o návštěvě Benedikta XVI. za 
účelem  půjčování jednotlivým farníkům, ale prozatím si je nikdo nepůjčuje. Je třeba znovu ohlásit 
farníkům, že tato možnost existuje (návrh: půjčování u pí. Růženky v sakristii oproti podpisu do 
sešitu, max. doba zapůjčení 1 měsíc). 
- pastorace dětí a mládeže  
- sbor dne 7. 12. pokřtil nové CD (s Mariánskou tematikou) 
- náboženství dětí (6-11 let) v neděli po mši svaté: probíhá, chodí cca 10 dětí 
- nový projekt od ledna: PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ STUDUJÍCÍ MLÁDEŽE; vždy každý 2. 
pátek v měsíci, skupina o cca 10-15 lidech; nejdříve diskuze na předem dané téma a následně 
společně „za zábavou“, tento projekt má za úkol větší osobní poznávání studující mládeže 
- setkání ministrantů proběhlo a byla probrána navržená témata (liturgie, liturgické 
předměty…), prozatím další potřeby ministrantů (např. nové alby) nejsou 
- pastorace zaměřená na povolání:  
- skupina 3 nových biřmovanců se připravuje na přijetí této svátosti a nadále se pracuje 
s těmi, kteří letos přijali svátost biřmování 
- pastorace sociálně zaměřená: 
- bezdomovců je v poslední době stále více; zvýšené požadavky na spodní prádlo a ponožky 
bude řešit farní charita s Arcibiskupskou charitou. V lednovém čísle Tolle Lege bude o 
bezdomovcích a jejich potřebách zpráva. (M. Hradecká) 
- dne 26. 12. bude pro bezdomovce specielní (rozšířená) snídaně; též se 26. 12. uskuteční 
v Arcibiskupském paláci oběd s bezdomovci; P. Filip informoval o vánočním obědě pořádaném 
Maltézskou pomocí. 
- cílem farní charity by mělo být i zajištění toho, aby naši farní senioři o vánočních svátcích 
nebyli sami 
- práce v kostele:  
- došlo k velkému úklidu kostela (včetně čištění varhan) 
- cizojazyčné komunity:  
- P. Antonio informoval o velmi dobré práci a oživení činnosti španělské komunity  
- P.Juan informoval též o velmi aktivní činnosti anglické komunity 
- k roku kněží navrhl Jakub Korčák večerní projekci filmu o komunisty umučeném polském 
knězi Popieluszkovi, který se pokusí pro farnost získat. P. Petr Šleich tento návrh podpořil a 
připojil své svědectví o Popieluszkově významu nejen pro polské věřící 
- spolupráce jednotlivých komunit funguje dobře 
 
FARNÍ KALENDÁŘ 2009/2010 
- přítomní členové PR odsouhlasili předložený „FARNÍ KALENDÁŘ 2009/2010“ 
s následujícími doplňky:  
-                 18. 12. Vánoční besídka v refektáři kláštera 
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-                  2. 1. 2010 v kostele Panny Marie Vítězné bude od 15,00 adorace ke jménu Ježíš 
(založení nové tradice – oslava jména Ježíš) 
-                  18. 2. 2010 se v 19,30 sejde Pastorační rada 
 
DĚKOVNÁ POUŤ DO ŘÍMA 
- PR se dohodla, že 1. možný termín je v období mezi 24. 2. 2010 – 2. 3. 2010 pro 
uskutečnění zájezdu farníků od sv. Tomáše do Říma. Bude to neprodleně oznámeno a dle zájmu 
v jednotlivých  komunitách bude rozhodnuto o jedné nebo třech samostatných „poutích“ (jedna 
smíšená skupina, nebo, při velkém zájmu v jednotlivých komunitách, každá zvlášť) 
- Případné další termíny budou až v podzimním období. 
 
 VOLBA PASTORAČNÍHO VÝBORU 
- dle „STANOV PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ“ je dle § 25  při 
počtu členů PR vyšším než 12 (u sv. Tomáše je 15 členů) nutno zvolit PASTORAČNÍ VÝBOR 
- dle § 26 stávající PR zvolila PASTORAČNÍ VÝBOR ve složení:  
- a) předseda PR – P. Juan Provecho, OSA, administrátor farnosti 
- b) místopředseda PR – Jakub Korčák 
- c) sekretář PR – Marie Hradecká 
- d) členové - Miloš Kopa a Anna Kokošková 
 
DOTAZY – INFORMACE – DISKUSE – RŮZNÉ 
- P. Filip informoval o činnosti společenství při kostele Panny Marie pod Řetězem, které 
velmi utrpělo tím, že dlouho nebyl ustanoven kněz; nyní se snaží činnost společenství oživit tím, že 
např. v adventu ve středu je mše sv. společně s modlitbou nešpor. K této praxi se vrátí i v postní 
době. 
- pro farníky připravuje vždy na měsíc jednoduchý dvoulist s úryvky z liturgických čtení na 
jednotlivé dny 
- P. Petr informoval o pravidelných pátečních adoracích; dále o pravidelných čtvrtečních 
pobožnostech před  oltářem, kde je umístěno Pražské Jezulátko (každý 1.čtvrtek v měsíci jsou 
přítomným rozdány růže, které jsou postupně darovány Jezulátku; poslední čtvrtek v měsíci je 
vždy kněžské požehnání.) 
- Dne 2. 1. 2010 bude nově zavedena odpolední pobožnost před Jezulátkem k oslavě jména 
Ježíš (svátek je 3. 1.) 
- P. Petr informoval, že pro naši farnost má připraveno video z návštěvy papeže Benedikta 
XVI. u Jezulátka. 
- P. Juan informoval o přímém TV přenosu z kostela sv. Tomáše v neděli 20. 12. v rámci 
„Adventních koncertů“. Farníci, kteří budou mít zájem se tohoto přenosu zúčastnit, obdrží kartičku 
pro vstup na vyhrazená místa. Kartičky budou k dostání v sakristii. 
- Na pravidelnou „novoroční procházku farníků“ je  sraz účastníků již ve 13,15 na stanici 
metra Kačerov (tento čas byl stanoven vzhledem k odjezdům autobusů a brzkému stmívání) 
- Tříkrálová sbírka: P. Juan znovu zdůraznil, že letošní tříkrálové sbírky by se měli zúčastnit 
i dospělí. Bude znovu oznámeno při ohláškách v kostele po mši sv. 
- P. Filip požádal o poskytnutí složenek, které rozdá v kostele Panny Marie pod Řetězem 
- P. Petr požádal o zaslání e-mailové zprávy, kterou zveřejní při ohláškách v kostele 
- P. Juan znovu sdělil, že 65% výnosu ze sbírky zůstává ve farnosti. 
- P. Juan informoval, že film o sv.Augustinovi bude poprvé promítnut ve farnosti v rámci 
XII. Augustiniánského týdne. Autorská práva na DVD mají pražští augustiniáni. 
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- M. Kopa informoval přítomné o zasedání „ekonomické rady farnosti“. Finanční situace je 
dobrá, rozpočet vychází jako vyrovnaný. 
- Finanční krytí opravy varhan je záležitost dlouhodobá. Jednou z možností dalších 
příspěvků na opravu varhan bude i výtěžek z dobrovolných příspěvků za lahvové Svatotomášské 
pivo, které bude k dispozici u pí. Růženky v sakristii a u pana Futery ve vrátnici kláštera. 
Předběžná cena za lahev cca 30,-Kč 
- P. Juan informoval o dokončené úpravě krypty v kostele, která bude v budoucnu sloužit 
k ukládání ostatků (uren) farníků 
- FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ za účasti všech farních komunit působících v augustiniánské 
farnosti sv. Tomáše se uskuteční dne 28. 1. 2010 
 
       Příští zasedání pastorační rady proběhne 18. února 2010 od 19,30 v refektáři kláštera.  

 
Zapsala: Marie Hradecká 

POZOR!: Nové tel. číslo pro farnost a klášter sv. Tomáše: 
257530556 

 
Narozeniny v lednu:  
5. Maria Hradecká; 6. Jaroslav Peterka; 10. Marie Szadicowska; 17. Anna Strnadlová; 
22. Jan Trefný; 25. Ferdinand Uberall; 27. Hana Dvořáková; 28. David Brusil; 30. 
Tomáš Petr.  

Přejeme jim všechno nejlepší a modlíme se za jejich úmysly. 

Víš, že…? 
 
** Modlitba Taizé  v naší farnosti první čtvrtek v měsíci 7. ledna  2010 od 19,30 hod. 
** Farní kalendář můžete sledovat na naší internetové stránce www.augustiniani.cz 
**Augustiniánský kalendář na rok 2010 můžete koupit v sakristii. 
** Svatotomášský sbor vydal další CD, tentokrát s mariánskou tematikou – duchovní skladby 
různých autorů ve formě růžence (Otče náš, 10x Ave Maria, Gloria Patri, Salve Regina). CD je již 
k disposici v sakristii.  
** Katecheze pro dospělé: Setkání každou středu od 19,30 v klášterním refektáři. Je to setkání 
určené k prohlubování poznatků křesťanského života. Všichni jsou vítáni. Téma tohoto roku: 
Encyklika Láska v Pravdě od Benedikta XVI. 
** Chcete každý den dostat e-mail s malým zamyšlením sv. Augustina? Pošlete nám svou e-
mailovou adresu na osaprag@augustiniani.cz a do konce roku budete od nás denně dostávat krátký 
text. 
** V úterý 22. 12. od  14,15 příprava jesliček v kostele a úklid. Všichni jste také pozváni.  
** Konec roku ve farnosti letos budeme slavit od 23,00 hod. Společná modlitba – adorace v kapli 
sv. Barbory, ohňostroje a novoroční přípitek. 
** 1. ledna odpoledne bude probíhat tradiční novoroční procházka údolím Komořanského a 
Libušského potoka. Sraz na stanici metra Kačerov ve 13,15. Nejprve se dáme lesní pěšinou podél 
Komořanského potoka vzhůru po zelené značce až k rozcestníku Velká Lada, odtud půjdeme po 
rovince podél okraje lesa po žlutě značené cestě až k silnici vedoucí z Cholupic do Modřan a dále 
po neznačené cestě dojdeme až k hrázi malé vodní nádrže. Odtud pak už budeme scházet dolů 
Modřanskou roklí podél Libušského potoka po naučné stezce až do Modřan na tramvajovou 
zastávku (tramvaje č. 3, 17 a 21). Přibližně 2-3h výlet je dlouhý asi 6 km. 
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** V neděli 3.ledna probíhá v našem kostele dětské představení NAROZENÍ JEŽÍŠE. 
** T říkrálová sbírka bude probíhat v Praze od 3. do 10. ledna. Peníze, které budou vybrány, jsou 
pro charitativní akce naší arcidiecéze, ale i pro naši farnost. Všichni jste pozváni. Chtěli bychom, 
aby se tento rok zúčastnili i dospělí. Seznam, aby se mohli přihlásit na určitou hodinu a den, bude 
vyvěšen v refektáři. Neměli bychom se stydět žebrat pro ty, kteří potřebují pomoc. 
**V úterý 5. ledna 2010 v 15,30 hodin, v předvečer Slavnosti Zjevení Páně, vyjde z paláce Arci-
biskupství pražského na Hradčanech průvod Tří králů na velbloudech a půjde ke Svaté rodině na 
Loretánském náměstí, kde se pokloní malému Ježíškovi a předá mu své dary. K této každoroční 
oslavě, organizované misionáři Identes, jsou srdečně zvány všechny děti s rodiči a všichni přátelé. 
**Od 18. do 25. ledna se bude konat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Navzdory tomu, že si 
Ježíš přál, aby křesťané byli jednotní, skutečnost je taková, že netvoříme jedinou rodinu. Je nutné 
se modlit a prosit Boha za jednotu, za to, abychom měli otevřeného ducha a mohli tak přijímat 
rozdíly. Je třeba, abychom všichni společně hledali pravdu. V kostele sv. Tomáše bude mše sv. za 
jednotu křesťanů každý den ve 12,15 hod. 
**Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2010. V jeho rámci se bude 
konat v pondělí 18. ledna 2010 v 18,00 hod. v kostele sv. Tomáše v Praze-Malé Straně 
ekumenická bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů. Bohoslužbě bude předsedat 
kardinál Miloslav Vlk, kazatelem bude Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve 
evangelické a nově zvolený předseda Ekumenické rady církví v České republice. 
** Pouť do Říma na poděkování za návštěvu sv. Otce Benedikta bude na jaře příštího roku. 
Prosíme, aby se zájemci co nejdříve přihlásili, kvůli rezervování letenek. Více informací u P. 
Juana. 
** Na vrátnici kláštera můžete dostat Svatotomášské černé pivo, vařené podle receptury, které se 
zachová v klášteře od 17. století. Příspěvek za pivo bude použit na opravu varhan kostela sv. 
Tomáše. 
** D ěkujeme všem, kteří přispěli v neděli na vzdělávání dětí z Konga. Výtěžek prodeje a darů byl 
30743 Kč. To znamená, že jsme mohli podpořit všech 42 dětí (12 z nich již sponzora mělo). Moc si 
vážíme vaší štědrosti a o situaci v Kongu  budeme dál informovat. 
 

Dobrou chuť…! 
                                                                       
  Ananasové vzrušení  
   Na těsto potřebujeme: 
  1 ananasový kompot rozmixujeme i se šťávou ( nejlepší je   GIANA), 1 a půl hrnku polohrubé 
mouky, 1 a půl hrnku cukru, 1 prdopeč, 1 lžička  jedlé sody, 2 lžičky kakaa, 2 vejce. Všechno 
zamícháme a pečeme na vymazaném a vysypaném plechu. 
 
  Na krém potřebujeme:  
  2 pomazánková másla (2x250 g, pozor na menší balení, nejlepší je choceňské), vanilkový pudink 
uvařený pouze ve 4 dcl mléka se 2 lžícemi cukru a vychladlý, vanilkový cukr a 1 lžíci cukru. To 
vše našleháme a namažeme na vychladlý korpus. 
 
 Na to nasypeme nasekané ořechy ( vlašské nebo lískové) a nalijeme polevu. Buď ve 
 vodní lázni rozpustíme jednu čokoládu na vaření spolu s 7 dkg ztuženého tuku ´a 
 nebo si ve vodní lázni uděláme polevu z 12 dkg másla, 15 dkg moučkového cukru, 2 
 lžic kakaa a 4 lžic vody- ta druhá je podle mého lepší.  
  
Přeji Vám všem do Nového roku jen to nejlepší, co Vás může potkat!                   Hanka                                                               
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Bohoslužby o vánocích 2009 
Farnost: Sv. Tomáše, Praha 1 

Datum  Den Hodina  Poznámka  
(dětská, s koledami, Rybova 
mše, obnova manželských 

slibů…) 

Kostel  
(farní, filiální, kaple…) 

24. 12. 
2009 
čtvrtek  

VIGILIE 
NAROZENÍ 
PÁNĚ 

16:00 
18:00 
18:30 
23:30 
24:00 

Mše sv.  česká 
anglická/English 
španělská/Spanish 
Vánoční koledy  
Tradi ční "p ůlnoční mše 
svatá" česká/anglická 
Czech/English  

kostel 
kostel 

kaple sv. Barbory 
kostel 
kostel 

25. 12. 
2009 
pátek 

SLAVNOST 
NAROZENÍ 
PÁNĚ 

9:30 
11:00 
12:30 
17:00 

česká 
anglická/English  
španělská/Spanish 
česká 

 

kostel 
kostel 
kostel 
kostel 

26. 12. 
2009 

sobota 

SVÁTEK 
SVATÉHO 
ŠTĚPÁNA 

 
09:30 
18:00 

 

 
česká 
anglická/English 
 

 
kostel 

kaple sv. Barbory 
  

27. 12. 
2009 

neděle 

SVÁTEK SVATÉ 
RODINY 

9:30 
11:00 
12:30 
17:00 

česká  
anglická/ English  
španělská/ Spanish 
česká   
Obnova manželských slibů při 
všech mších sv. 

 

kostel 
kostel 
kostel 

sv. Josef  

31. 12. 
2009 
čtvrtek 

 ZAKONČENÍ 
OBČANSKÉHO 
ROKU 

16:00 
18:00 
23:00 

česká 
anglická/English 
bohoslužba slova/česká 

kostel 
kostel 

kaple sv. Barbory 

1. 1. 
2010 
pátek 

SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE, 
NOVÝ ROK 

9:30 
11:00 
12:30 
17:00 

česká 
anglická/English 
španělská/Spanish  
česká 

kostel 
kostel 
kostel 
kostel 

 
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA A Ť PŘINESE RADOST VŠEM NAŠIM FARNÍK ŮM A 

 CELÉMU SVĚTU. 
Vaši augustiniáni: P. William,  P. Jan Nep., P. Ant onio, P. Juan,  P. Vít Mariusz a 

 br. Jozef 
Pro vnitřní potřebu církve vydává 

©Římskokatolická  farnost  u  sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1, 2010  
tel: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz - www.augustiniani.cz 

Bankovní spojení ČS a.s. 19 33 79 13 39/ 0800. 
Prosíme Vás o příspěvky a náměty 


