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V sobotu 30. dubna se mnozí z nás zúčastnili v Olomouci–Hejčíně kněžského svěcení Mariana Petra 
Masaříka a v neděli 8. května jsme slavili jeho primiční mši svatou. Děkuji všem, kdo se zúčastnili 
těchto slavností a vytvořili tak krásné společenství. Děkuji také všem, kteří pomohli při organizování 
a přípravě primice, při přípravě jídelny a jejím úklidu. Díky za peněžní dary a za modlitby těch, kteří 
se nemohli slavností osobně zúčastnit. Poděkování patří rovněž všem, kteří se podíleli na přípravě po-
hoštění po svěcení a po primici: firmě Váhala za sponzorský dar, panu Cyrilu Grygarovi a paní Anně
Hofmanové za výborné frgály, paní Vlastě Románkové za vynikající cukroví a kuchařkám ZŠ Křižná 
paní Jarmile Stodůlkové, Marii Křenkové a Stanislavě Papežové.
Nechť dobrý Bůh odmění Vaše dary, pomoc i modlitby!

o. Pavel

Poděkování

Kampaň Domácí násilí – věc veřejná
úspěšně probíhá…

V předešlých číslech jsme čtenáře informovali o připravo-
vané akci Charity Valašské Meziříčí „Domácí násilí – věc 
veřejná“. Kampani předcházela soutěž středních škol Zlín-
ského kraje na téma „Domácí násilí a můj pohled“. Hlavním 
důvodem byla osvěta problematiky domácího násilí mezi 
středoškolskými studenty ve Zlínském kraji, tedy prevence. 
Celou akci jsme uvedli přednáškami o domácím násilí. Jez-
dili jsme po školách a povídali si se studenty o této proble-
matice. Byli jsme mile překvapeni pozitivním ohlasem a re-
akcemi studentů na tak složitý problém.
Přednášek se zúčastnily některé školy ze Zlína, Valašských 
Klobouk, Bojkovic, Vsetína, Valašského Meziříčí, Rožnova 
pod Radhoštěm a Kroměříže.
Našim cílem však nebylo pouze informovat, ale také školy do 
kampaně aktivně zapojit, což se nám podařilo. Studenti ma-
lovali, fotili a všechna svá díla nám postupně zasílali. 28. dub-
na zasedla výtvarná komise a vybrala 15 nejzdařilejších prací. 
Jejich tvůrci budou odměněni na benefiční akci Dětský den
s rádiem Apollo, která se bude konat opět v rámci kampaně, 
a to 29. května ve 1400 na stadionu TJ Valašské Meziříčí.
Samotná kampaň započala 5. května tiskovou konferencí 
a vernisáží výstavy výtvarných prací studentů v M-klubu. 
Jelikož se děl sešlo poměrně velké množství, instalovali jsme 
zbylé obrázky plánovaně v čítárně Městské knihovny a nově 
také v prostorách evangelického kostela v parku Botanika. 
I o této úvodní akci celé kampaně se dá říci, že byla úspěšná. 
Dne 5. května 2005 byl M-klub ve Valašském Meziříčí zcela 
naplněn lidmi, kteří chtěli zhlédnout vernisáž výtvarných děl 
studentů na téma domácí násilí. Vernisáž zahájila ředitelka 

Charity Mgr. Zdislava Odstrčilová a zástupkyně Městského 
úřadu, místostarostka paní Mgr. Dagmar Lacinová. Celou 
výstavu můžete zhlédnout i vy, a to až do 28. května ve všech 
výše uvedených prostorách. 29. května bude celá výstava pře-
sunuta na další akci, kterou je Dětský den s Rádiem Apollo.
Další akcí realizovanou v rámci kampaně byl Informační stan 
na náměstí ve Val. Meziříčí a v Rožnově p. Rad. ve dnech 
9.–14. května. V zde se mohli lidé informovat o probíhajících 
akcích a seznámit se smyslem celé kampaně. Součástí byl i 
netradiční prodej  opravdových cihel, jehož výtěžek byl určen 
na rekonstrukci Azylového domu pro matky s dětmi. Kromě 
cihel byly a stále jsou k dispozici také CD s obrázky studentů 
a přednáškou o domácím násilí a trička s logem kampaně. Ty 
je možno zakoupit na všech akcích kampaně. Veřejnosti byl 
určen i malý dotazníkový průzkum o mýtech kolem domá-
cího násilí. Informační stan zajišťovali skauti z Valašského 
Meziříčí, za což jim právem patří náš dík.
Ve dnech 16.–17. května proběhl ve Valašském Meziříčí a v 
Rožnově pod Radhoštěm prodej perníčků ve tvaru cihliček 
jako symbolu rekonstrukce Azylového domu, tedy další akce 
celého programu. Asi 50 studentů meziříčského SOUP na-
peklo, nazdobilo a nabalilo 1100 kusů těchto perníčků. Ve 
Valašském Meziříčí je pak sami i prodávali. Chodili po dvoji-
cích po náměstí a jeho blízkém okolí a nabízeli sladké cihličky 
kolemjdoucím. Většinou se setkali s příznivými ohlasy.
Velice pěkný počin přišel také ze strany firmy Kraft Foods,
která si jednu dvojici studentů pozvala přímo do své firmy
a jednotliví zaměstnanci si od nich na místě odkoupili asi 70 
kusů perníkových cihliček.      dokončení na následující straně



2

Kampaň Domácí násilí – věc veřejná úspěšně probíhá…
dokončení

Závěr školního roku
Zveme všechny, kteří mají zájem s námi slavit mši sva-
tou na ukončení školního roku. Uskuteční se 28. června 
2005 v 800 ve farním kostele. Při této mši se rozloučíme 
s žáky 9. ročníku.
Ředitel školy
Náš pan ředitel Mgr. Jiří Pánek dosáhl důchodového věku 
a opouští místo ředitele školy. Chceme mu touto cestou po-
děkovat za všechno, co pro naši školu vykonal a popřát mu 
zdraví, radost, pokoj, úsměv na tváři a Boží požehnání na 
dalším úseku jeho životní cesty.
Jeho nástupcem bude od příštího školního roku ing. Hynek 
Mikušek.

Ludmila Černochová

ZŠ Salvátor

V Rožnově prodej zajišťovali studenti Soukromé školy ces-
tovního ruchu, s. r. o., kteří si těsně před akcí vyslechli před-
nášku o domácím násilí a o smyslu celé akce. Prodej probí-
hal stejným způsobem jako ve Valašském Meziříčí. Jedinou 
odlišností byl nedělní prodej perníčků po mši sv. před rož-
novským kostelem, který zajistily dvě zaměstnankyně naší 
Charity. Vzhledem k tomu, že na školách proběhly besedy 
na téma „Domácí násilí“, mohli studenti veřejnosti osvětlit 
proč se tato akce konala, a že výtěžek této akce, zdvojnásobe-
ný příspěvkem Nadace Divoké husy, půjde na rekonstrukci 
Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí, 
což v konečném důsledku znamená na pomoc obětem domá-
cího násilí. Pocity studentů z celé akce byly velmi pozitivní, 
neboť jednak se setkali v drtivé většině případů s příznivým 
ohlasem veřejnosti, a jednak přispěli svým dílem a ochotou 
na dobrou a smysluplnou věc. Za zdařilý průběh akce chceme 
touto cestou poděkovat především Ing. Davidové a Bc. Zet-
kové, kantorkám SOUP, které celou akci koordinovaly, dále 
paní profesorce Ševčíkové ze Soukromé školy cestovního ru-
chu, s. r. o. a v neposlední řadě studentům obou zmíněných 
škol za jejich aktivní a obětavý přístup k celé akci. Náš dík 
patří samozřejmě také všem, kteří si perníčky zakoupili a tím 
vlastně celou akci podpořili.
Co nás v této chvíli ještě čeká?
V době uzávěrky je před námi seminář pro duchovní o domá-
cím násilí (24. května), Dětský den s Rádiem Apollo – pro-
gram pro celou rodinu (29. května), konference pro odbornou 
veřejnost a ty, kteří mají o problém domácího násilí hlubší 
zájem (2. června) a přednáška Křesťanské akademie v čítárně 
Městské knihovny o problematice domácího násilí pro všech-
ny, kdo se o tomto problému chtějí něco dovědět (2. června 
v 1800 ). Celou kampaň uzavře mše svatou 5. června v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie za oběti domácího násilí. Na 
všechny plánované akce vás všechny co nejsrdečněji zveme.

Naďa Gilarová

Komunita Blahoslavenství
pořádá

duchovní cvičení s názvem

T VÁ LÁSK A ROSTLA SE MNOU

Hlavním tématem těchto duchovních cvičení bude duchovní růst.

Přednášející:
P. Etiénne Michaelin

z institutu Notre-Dame de Vie (Francie),
(který založil karmelitán P.Marie-Eugéne od Dítěte Ježíše)

sr. Veronika Jeruzalémská
z Komunity Blahoslavenství

Datum:
od neděle 7. (večer) do soboty 13. srpna (odpoledne)

Místo konání:
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

Předpokládaná cena: 1500 Kč

Bližší informace a zápis na adrese:
Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 783 16 ČR, tel. 585396638, e-mail: dolanykom@meritnet.cz

 3.–5. 6. Víkend pro manžele, P. František Petrík
 3.–5. 6. Víkend pro podnikatele, P. V. Slamečka
 5.–9. 6. Duchovní cvičení pro důchodce, osamělé, 
  nemocné, P. S. Peroutka, SJ
 24.–25. 6. Duchovní obnova formou Večeřadla, 
  P. M. Filip, OP
 17.–21. 7. Duchovní cvičení pro pedagogy a vychovatele 
  P. P. Šustáček
 17.–21. 7. Duchovní cvičení pro muže a ženy ( františkánská 
  spiritualita), P. A. Dabrowski, OFM
 18.–21. 8. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky 
  Mons. Aleš Opatrný
 2.–6. 9. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky, 
  P. V. Slamečka
 30. 9.–2. 10. Duchovní cvičení formou Večeřadla, P. M. Filip
 4.–8. 10. Duchovní cvičení s Pannou Marií 
  P. Josef Hladiš, SJ
 9.–13. 10. Duchovní cvičení pro důchodce, nemocné, 
  osamělé, P. Josef Čupr, SJ
 16.–21. 10. Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a manželky 
  P. V. Kodet, OCarm. a K. Lachmanová
 26.–29. 10. Duchovní cvičení pro manžele 
  P. M. Kabrda, SDB
 3.–6. 11. Duchovní cvičení pro snoubence 
  P. J. Berka, OPraem.
 16.–20. 11. Ignaciánské pro všechny, P. S. Peroutka, SJ
 2.–4. 12. Duchovní cvičení pro manžele 
  P. František Petrík
 4.–8. 12. Adventní duchovní cvičení 
  P. A. Dabrovski, OFM
 13.–17. 12. Adventní duchovní cvičení, P. S. Peroutka, SJ

Duchovní cvičení na Velehradě
v roce 2005
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Vyhrazeno mládeži a dětem 

Jsi děvče  ve věku 7–14 let? Zdá se ti, že nemáš pořádně co 
dělat a nudíš se? Nebaví tě jen tak vysedávat doma či se bez-
hlavě toulat městem? Možná máš i spoustu různých krouž-
ku, což je určitě bezva. Chtěla bys však zažít něco víc? Občas 
nějaké dobrodružství, zahrát si hru, podnikat výlety, zkusit 
jaké to je žít několik dní v přírodě uprostřed lesů, poznat 
nové kamarádky, naučit se tomu co třeba ostatní spolužáci 
neznají? Pak je tento článek o naši družině právě pro tebe.
Jsme dívčí družina spadající pod 7. skautský oddíl ve Valaš-
ském Meziříčí. Naše setkávání začalo přibližně před čtyřmi 
lety. Tehdy jsme se scházely všechny pohromadě, bylo nás 
bezmála dvacet a pro naše schůzky nám sloužila převážně 
chlapecká klubovna na faře. Za nějaký čas jsme získaly rov-
něž na faře klubovnu vlastní. Protože se naše řady postup-
ně rozrůstaly, začala nám být klubovna těsná. Proto jsme se 
rozdělily na dvě družiny; mladší světlušky a starší  skautky. 
A tak fungujeme dodnes.
Na našich pravidelných schůzkách se seznamujeme se skaut-
skými zákony a dovednostmi, se základy první pomoci či 
správného chování. Přičiňujeme se i o to, aby naše klubovna 
byla co nejhezčí. Na poslední schůzce jsme si vymyslely mas-
kota naši družiny a už se těšíme až ho co nejdříve začneme 
vyrábět. Hrajeme také různé hry a soutěže a klidně si zahra-
jeme i fotbal či přehazku. Ale nejen to. Snažíme se naučit tře-
ba i to jak si poradit v přírodě, poznat co nejvíce naše město a 
jeho okolí a mnoho dalšího. Pro tento rok máme vyhlášenou 

soutěž, která by měla prohloubit naše vědomosti, zdokonalit 
naši zručnost či v neposlední řadě se naučit být samostatnou. 
Na ty nejlepší určitě čeká odměna.
Kromě toho také pořádáme různé akce a dobrodružné výpra-
vy. Naposledy jsme podnikly výlet na Velký Javorník. Jezdí-
me ale také třeba na bazén. Několikrát do roka také vyjedeme 
na akci víkendovou. Naposledy jsme byly na Korábkách. Do 
začátku prázdnin určitě ještě na jednu víkendovou akci poje-
deme a v nejbližší době se chystáme na výlet na kolech. 
O prázdninách samozřejmě nechybí ani letní tábor, který 
je vyvrcholením naši celoroční činnosti. Kromě toho, že na 
něm zúročíme vše, co jsme se během roku naučily, zažijeme 
spoustu dobrodružství a také se tam mnoho nového naučí-
me. Poprvé jsme byly na Korábkách. Vloni jsme zase strávily 
bezmála čtrnáct dní na Slovensku. Všem se nám tam velmi 
líbilo a všechny už se zase těšíme na tábor letošní.
Takže tě chci ještě jednou pozvat. Pokud chceš aktivity na-
šich družin poznat z blízka a máš zájem se k nám připojit, 
neváhej a určitě se přijď mezi nás podívat! Za zkoušku nic ne-
dáš a my tě mezi sebou rády přivítáme. A kdy a kde že můžeš 
vlastně přijít? Děvčata do 12 let se schází každé úterý od 17 
hodin na faře, starší holky mají schůzky vždy v pátek od 16 
hodin. Vchod do klubovny je z farního dvora přes chlapeckou 
klubovnu. Zároveň bych chtěla poprosit i rodiče: Povzbuďte 
svou dceru, ať se nebojí a přijde se mezi nás podívat.
Ještě stále váháš přijít mezi nás? Stále si nejsi jistá, jestli se ti 
mezi námi bude líbit? Pojeď s námi na letní tábor! Letos po-
jedeme do Oderských vrchů (od 11. do 24. července). Pokud 
máš zájem, obrať se na nás nejpozději do 12. června  a my ti 
rády poskytneme bližší informace. Přijít můžeš v úterý na 
schůzku od 17 hod či v neděli do malé schóly (od 900 na faře) 
a nebo mi rodiče mohou zavolat na tel 723117618. 

Za všechny skautky Ivana Malušková

Pozvánka pro Tebe
aneb s námi se nudit nebudeš

Nevíš co se svým volným časem? Nebaví Tě sledovat nud-
ný program v televizi? Neholduješ častému vysedávání po 
hospodách? Chybí Ti přátelé, se kterými by ses mohl sejít 
a o čemkoliv si s nimi povykládat? Chceš se dozvědět něco 
nového, třeba i o sobě samém? Odpověděl sis na některou 
z otázek kladně a máš chuť s tím něco udělat a změnit to? Jsi 
holka nebo kluk, vycházíš ze základní školy, či máš za sebou 
první ročník studia? Tak právě pro tebe je naše pozvání! Přijď 
i Ty mezi nás! V sobotu 4. června se sejdeme u táboráku na 
srubu v Poličné, začátek kolem 16. hodiny. Něco si zahraje-
me, něco opečeme, trochu zablbneme... Pokud nevíš, jak se 
na srub dostat, nevadí. Stačí, když v sobotu přijdeš ke koste-
lu. Pěší vyráží v 1530 a ti, co přijedou na kole v 1545. Drobné 
občerstvení, případně nějaký ten špekáček, si vezmi s sebou. 
A nezapomeň si přibalit také dobrou náladu.
V průběhu roku se scházíme každý pátek po večerní mši 
svaté, převážně na faře.

Katka Bartošková

Společenství mládeže

V loňském září, s příchodem nového školního roku, vznik-
la v naší farnosti dětská schola. Zpíváme pravidelně každou 
neděli (kromě významných svátků) na mši o půl desáté. Bo-
hužel, není nás příliš mnoho, i když máme některé „skalní“ 
zpěváčky. Bylo by moc hezké, kdyby se dětí, zvláště děvčat, 
zapojilo více. Věk téměř není omezen. Chodit mohou všich-
ni, kdo už umí zpívat, tedy i předškoláci, a to až do doby, kdy 
přestoupí do scholy „velké“. Víme, že to chce trochu sebeza-
pření (v televizi jsou přece v neděli pohádky), trochu odvahy 
(nikoho tam přece neznám) i trochu vytrvalosti (zase se mi 
nechce vstávat). Odměnou nám však může být, že zpíváme 
pro radost všech, především však našeho Pána. Zkoušky jsou 
pravidelně v neděli v 845 na faře. S radostí uvítáme každý 
nový hlásek. Nebojte se a přijďte, těší se na vás Krista, Darča 
a ostatní zpěváčci a zpěvanky. Zároveň touto cestou děkuje-
me všem vytrvalcům, kteří chodí pravidelně. A protože bez 
pomoci rodičů to mnohdy nejde (kdo by nás vzbudil a dove-
dl či dovezl), děkujeme i jim za podporu a motivaci svých ra-
tolestí, a to i těm, jejichž děti teprve mezi nás přijdou. Vždyť 
zpíváme i pro vás.

Krista a Darča

Dětská schola
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 Zbyněk Šimčík Michaela Valuchová
 Smetanova 1025 Kunovice 204

Svátost manželství přijali

Na konec své pozemské cesty došli
Branky
Bedřich Bátrla *1.3.02 +1.5.05  Branky 67

Křest přijali

Branky
Daniel Džobák

Lešná
Soňa Pernická
David Janík

Valašské Meziříčí
Marie Ertlová
Tomáš Petr Jemelík
Adéla Marie Malíková
Kateřina Marie Sadílková
Eliška Terezie Marušáková

V úterý 14. 6. se uskuteční ve farním kostele 14. oblastní se-
tkání Fatimského apoštolátu a mariánských ctitelů. Začátek 
v 1600, přípravné části již v 1500. Všichni jsou zváni.
V sobotu 25. 6. se  uskuteční pouť Fatimského apoštolátu na 
Turzovku. Je nutné se včas přihlásit. Pouť Fatimského apošto-
látu  bude dál  pokračovat do Czenstochové. Zájemci o tuto 
delší pouť ať se přihlásí přímo v Koclířově, tel. 461543164. My 
z Valašského Meziříčí se zúčastníme jen části na Turzovce.
Pouť Fatimského apoštolátu do Medžugorje se letos usku-
teční v termínu pondělí 12. 9.–neděle 18. 9. V kalendáři je 
chybně uvedeno 11.–17. 9. Přijímám přihlášky.
Postupně se snažím rozmnožit zvukový záznam promluv 
a přednášek při Misiích farnosti. Součástí záznamu je také 
promluva o. biskupa Hrdličky při kněžském svěcení P. Ma-
riana a promluva P. Kodeta při primiční mši sv. Celkem se 
jedná o 12 kazet. Budu rád, když se mi zájemci přihlásí a tr-
pělivě počkají, až na ně přijde řada. Cena celého souboru 
12 kazet je 240 Kč.

Václav Chládek

Choryně
Jaroslava Pečenková *29. 3. 35 +11. 4. 05  Choryně 197
sestra Laura Františka Fojtíková *15. 5. 30 +15. 4. 05 kl. Kroměříž
P. Stanislav František Juřík OFM *18. 9. 09 +26. 4. 05 kl. Choryně
František Hadaš *29. 4. 27 +20. 5. 05  Poličná 120

Valašské Meziříčí
František Vrátník *22. 12. 31 +27. 2. 05 Janáčkova 655
Anna Kubínová *4. 2. 24 +28. 2. 05 Poličná 199
Josef Prokš 2. 2. 28 +1. 3. 05 Hulince 389
Božena Bednářová *27. 10. 19 +28. 2. 05 Poličná 285
Marie Jakešová *9. 7. 09 +7. 3. 05 Hranická 1
Anežka Bartková *6. 3. 23 +11. 3. 05 Seifertova 701
Ludmila Sečková *22. 2. 05 +14. 3. 05 Husova 18
Květoslava Poláchová *28. 8. 49 +12. 3. 05 Ostrava, Hornopolní 53
Ladislav Laštovička *14. 1. 45 +1.-6. 3. 05 Hřbitovní 161/15
Žofie Pernická *1. 10. 29 +19. 3. 05 Police 135
Františka Válková *18. 5. 20 +21. 3. 05 DD Podlesí
Milada Neumannová *4. 1. 35 +22. 3. 05 Jarcová 161
Milada Zmijarová *17. 6. 32 +24. 3. 05 Branky 183
Anna Zajícová *2. 4. 18 +28. 3. 05 Tolstého 1138
Františka Kyšáková *8.2.22 +29.3.05  Sokolská 1086
Vlastimil Tichánek *29. 7. 31 +30. 3. 05 Podlesí 268
Milada Bolcková *26. 10. 21 +3. 4. 05 Krhová 151
Bohumil Zavičák *7. 2. 26 +7. 4. 05 Podlesí 137

Mariánské informace

V minulém roce jsme i díky vydatné pomoci brigádníků mohli dokončit nové Evange-
lizační centrum. Letos bychom chtěli opravit fasádu staré budovy a začít s půdní vestav-
bou – nové ubytovací prostory. Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při těchto pracích.

Termíny brigád: 4. června (sobota)
  6.–16. července (od středy do další soboty)
 

Druh práce: oklepávání starých omítek, pomocné a úklidové práce uvnitř budovy podle 
aktuální potřeby, úprava terénu v zahradě 

Co nabízíme my Vám?
Ranní modlitba • společná práce • mše svatá • možnost adorace • možnost poznat nové 
lidi od nás i ze zahraničí • vydatná strava a zdravý spánek • chvíle odpočinku strávené ve 
společenství (táborák, různá sportovní utkání…)

Důležité informace:
Tyto brigády chápeme jako dobrovolnou pomoc, která není placená • strava a ubytování jsou 
zajištěny • pokud je to možné, vezměte si s sebou spacák a pracovní oděv • na brigádu je možné 
přijít též jen na několik dní • rozhodnete-li se na brigádu přijet, dejte nám, prosíme, vědět předem.

Těšíme se na Vás a předem děkujeme za Vaši pomoc.
Bratři a sestry z Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

Komunita Blahoslavenství, Dolany 24, 783 16, tel. 585396638, e-mail: dolanykom@meritnet.cz

Lešná
Anna Janyšková *22. 7. 22 +19. 5. 05  Lešná 32

Valašské Meziříčí

 Ivo Veselý Jarmila Furmánková
 Jarcová 141 Lešná 135

 Pavel Pernický Martina Kulajtová
 Jasenice 28 Lešná 96

Lešná

Terezie Štěpánková *21. 4. 08 +7. 4. 05 DD Podlesí 342
Miloslav Plánka *10. 7. 29 +10. 4. 05 Bynina 94
Antonín Urban *11. 6. 24 +10. 4. 05 Oznice 55
Zdenka Goláňová *21. 6. 34 +14. 4. 05 Štěpánov 906
Ludmila Pačesná *11.8.12 +26.4.05 Hrachovec 40
Milan Zahradníček *1. 9. 28 +28. 4. 05 Poličná 37
Antonín Drápela *27. 1. 37 +29. 4. 05 Vsetínská 553
Alois Voštiňák *5. 11. 32 +12. 5. 05 Švabinského 652
Václav Basel *23. 6. 23 +13. 5. 05 Podlesí 118
Anastazie Matelová *29. 8. 15 +18. 5. 05 Bynina 104
Alois Liška *15.7.28 +20. 5. 05 Hrachovec 96
Vladimír Kalivoda *10. 12. 27 +23. 5. 05 Máchova 4

BRIGÁDY V KOMUNITĚ BLAHOSLAVENSTVÍ


