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bylo přečteno při každé mši svaté v neděli 9' června. Následltjící poznámky slouŽí k ujasnění postoje křesťana

k volbánl.
]. Každý křest'an má volit. Kdyby nevoti], auÍomaticky dává svůj hlas těm stranám, které budou zvoleny, tedy

itěm' kteíé by zcela jistě nevoli]. Má volit stíanu, která se podle průzkumu dostane do parlamentu' Když voli

strany, které ie tam nidostanou, dávájako v prvnim případě hlas stranám' kteřé budou zvoleny'

2. KaŽái sj má uvědomit, že voli přeáevším předsedu strany a jeho nejbliŽši spolupracovníky, řídící orgán

stÍany' Konkétní poslanci uvedení na kandidátkách musíjednat podle stranické discipliny'

3. KaŽdý si rná uvědomit, Že mnohdy nevolí stranu, se kterou se zcela ztotožňuje a kteÍá mu \,yhovuje, ale straNl

(tedylejí vedení a progŤam), kte;á mu nejméně vadí' v politice často platí, že se ňevolí nejvělší dobro, ale

menšízlo'
4' KaŽdý katolík se má rozhodnoul i podle toho, jak se která střana v uplynulých leÍech sravěla k hodnotám.

které'r1'znáváme' příp. přímo ke kat;lické církvi- Konkrétně: jakou roli hrála ve vlekoucích sejednáních mezi

státem a církví, 
"o 

p.oiu'ouula v zákonu o církvích, jaký postoj zaujala k dokumentu Pokoj a dobro' který

pojednává o sociálníih otázkách naší společnosti PřP\Ealo z ACo 2002/05

' 
sRDEčNÉ PozVÁNÍ n

Nedávno naši íaÍnost navštívil P. Jiří ŠlégÍ, ředilel Papezského misijniho dila v Česlré republice' Této příležitosti

jse hned lyužil a pozval jsem do naší fžrnosti hudebni sktlpinu SalMrJá. ve které-P. Jiří zpívá' hraje a je také
"autorem vŠeih pisni'(hudbi i slov)' Tato skupina vydala již dvě kazety ,,s ce čisté'' a ,'Jti a Íy''. Myslím si, že

mezi kapelami křest'anské hudby paíří k tomu nejlepšimu, co mánre-osobiý slyl, -hluboké 
texty, velmi pěkné

melodie, ale ne podbízivo a piesiádlé' Chtěl bycb proto všechny, kteři touŽí po povzbuzení a správném naladční,

pozvat na koncert této skupiny v pátek 14. čeivna po večerni mši svaté začátek asj v.18'45 hod. Zvu děti, mladé,

clospěIé, babičky i dědečky._Uvidíte, Že se vánr r,ystoupení bude líbit. Vstupnéje zcela dobrovolné 'o' Paýel, Íarař

& e at NA svAT'Y ŤtosTÝN E í 6
V nedě]i 23. čeNna se uskuteční netradiční pouť naší farnosti na svaí Hosbýn' Že všichni nepřijedou? Tak aspoň

někdo' Na pouť se nebudou objednávat Žádné autobusy, na rozdíI od pouti pío nemocné' která býý^ v září'

Způsob putóvání at,si kaŽdý zvoií sám: pěšky, na kole, vlakem' autem, autobusem (linkou) atd' V 15.00 hod budu

viaziljce slouŽit mši svatóu, při jejímŽ slaýení se všichni sejdeme' Mše svatá bude porněíně krátká, protože

v 15.45 hod. již odjíŽdí mistní doprava Z tlostýna' Pokud ještč někdo po mši svaté na chvíli zůstane, můŽeme

posedět u stánku a dát si 1řeba turecký med nebo pivo. Chlapy zvu na jedno' Zvánijsou všichni zjakýchkoliv

ipolečenslví, institucí a zařízení znaší farnosti' tedy vlastně každý' Pokud nemůžeš přijet, pošli svého zástupce'

Pro dětibude připraveno malé překvapení. Sám jsem zvědav, co to bude, ještě totiž sám nevím' o' Pavel,faróř

't B0řl rřto +
chtěI bych se s našimi farníky podělit o několik dojmů z netradiční (nebo tradiční?) osla\y BoŽího Těla v naší

farnosti.
Nejdříve: Proč jsem se řozhodl úspořádat procesí s Nejsvětějšisvátostí?

l. otec arcibiskup nás k tomu opakovaně několikrát }ybídla takjsem o tomjiŽv minulosti přemýšlel'

2' Mnozí starší lidé na tuto slavnost stáleještě s dojetím vzpomínají a májim co řici'
3' Změna je život. Proč' když se např. sejdeme dvakrát do roka na mši svatou v přírodě (na oznici), proč

bychom sejednou za rok llemohli ponodlit na našem Velmi pěkném (a neděli tichém) námčstí'

4. Pioč by radostná zvěst o vzkříše;í Pána Ježíše neměla být hlásána na náměstí? vždyť apoštolové Petr

i Pavel nejednou na náměstich hlásali evangelium.

N}tri několik námitek LŤeré se mohou lTslttnoul:" 
l ' Nemáme rádi masové akce a na rizna průvody v minulosti nemáme zrovna nejlepší vzpomínky'

2' Mladí lidé se stydí q'jadřovat své náboženské postoje navenek' To neznamená, Že se stydí za víru

v Ježíše Krista.
3' Nevěříci vůbec nepochopí' oč námjde.
4' Není dobré za káŽdou'cenu kopíÍovat to, co bylo oblíbené v minulostj. Jsme církev budoucnosti a ne

zašlých časů.



Můj dojem z letošní slavíosti a ťhledy do budoucna.
1. Slavnost mě potěšila,jsem připravenji v příštím Íoce opakovat'
2. Je třeba odstranit některé oÍganizační nedostatky a whradit tíochu více času'
3. Myslím si, Že by mělo zůstat ujednoho oltáře, kde by také mělo být kázáni.

4. Učme se respektovat odlišné postoje a názory druhých a nikomu ne\yčítejme, Že se procesí nezúčastní,

nebo zúčastní'
Děkuji všem, kteři jakýmkoliv způsobern přispěli k uskutečnění této slavnosti. Těm' kteří postavili oltář, kapele

ivšem, kteří pomohlipři organizaci této akce. o' Paýel,Jbrář

v qIKn4.o,/ÁlrÍ v
Už se to blíži! Přjjede otec arcibiskup' V sobotu 22. čeÍýn^ v 10'00 hod. proběhne slavnost s udělenÍm svátosti

biřmováni v našem kostele' Všichni jsou zváni, nejen přátelé a příbuzni našich biřmovanců. Biřmování není jen

áležitosti biřmovanců, ale je jedinečnou příleŽitostí pÍo nové !ryliti Ducha svatého na farnost. Bud'me

v očekávánía modleme se! Za sebe,jeden za druhóho, za celou farnost.
Drazí farníci' bratři a sestry, zvu vás, abyste postavili modlitbu na prvni místo ve svénl životě (aspoň v těchio
dn€ch, nejlépe stále)' Nepochybujte o tom' Že modlitba se můŽe stát radostí! o. Payel, faúř

niiil rNĚŽsrÉ SVĚcENíA PRlMlCE MAXMlL|ÁNA DŘíM"ALAQ
Ještě je m;Žnost se přihlásit' KněŽské svěcení bude v novém salesiánském kostele v Žabovřeskách vBrně
29. června ve 14.30 hod. Tento kostel stojí za to vidět. Já pojedu s vámi autobusem a moc se na slavnost těším.

Primiční mše svatá se uskuteční 5.čeÍvence 2002 v 10:30 v našem farním koslele' V týdnu před primicí proběhne

ve farnosti duchovní obnova. V pondělí, ťlteď a ve středu budou sloužit večelní mši svatou v našem famím
kost€le kněží z kongregace salesiánů sv. Jana Boska. Proglam duchovni obnovy bude zveřejněn v příšlím čísle
Života íarností. Modlete se za Maxe a za nová kněŽská povolání. o' Pavel, 'f(tlář

RELrGroZrTA V ČECHÁCH A NA M)RAVĚ Z P)HLEDU PoLsKĚHo KNĚZE
@ e. eiotra Wardeckého, faráře V Kelči o

Nedávno se ve sděIovacích prostředcích objevila zpráva, že Češijsou nejbezboŽnějšinárod v celé Evropě'
Zajímalo mne, jak tuio situaci vnímájeden z mnoha polských kněŽí, kteři v naší zemijiž léta působí' Chci se s

vámi podělit o některé zajímavé momenty z našeho rozhovoru.

olče Petře, Předýaýle se' prosím, nošim Úemiřům Již v semináři jsem přemýšlel o tom, že chci jít tam, kde je
Jsem Íďák z varšary a bohoslovíjsem studoval čtyři roky kněží nejvice potřeba. Jen pro s.ovnání: U nás v Polskuje
na Katolické univerzitě v Lublině' (Pro zajímavost: běžné, že vjedné íamosti působí 2-3 kněŽí, zatímco u ýís
v minrt|osti zde přednášel etiku kařdinál Karol wojtyla, má obdobných famostí na starosti jeden kněz několik.
dnešní papež') Teologická studia jsem ukončil páým Protože mám osobnívaah k Brumovu, kdeje řeholnídťlm
rďn íkem v o lomouci, kde jsem by l v r' l 999 lysvěcen na polských kněŽí-rIariánů' často jsem tam zaj ížděl j iž v době

knéze' V Česku jsem at}ii rolry: dosud jsem působil studií a poznal pojněry u vás a roáďljsem sg Že chci
v Bánově' ve starém Hrozenkově' v Kyjově a nyní jsem působit tady, v cesku' otec arcibiskup Graubner mé
zde'vKelči' Íozhďnutí s radostí přijal, a tak se místem mé kněžské

co Vós přiýedlo ke hněblýí? služby stala natrva]o olomoucká arcidiecéze'
Je to velké tajemství v srdci každého, koho si Bůh volá. Po Co se Vúm u nds líbí (nelíbi) ye sÍoýnáhi s Polskem?
celou dobu svých středoškolslcých studií jsem chÍěl bý velké rozdíIy mezi oběma národnostmi nevidim,
lékařem_kardiologem. Až na jedněch exerciciích mě v každém člověkuje něco dobrého iméně dobrého. Větši
oslovila myšlenka přednášejícího, že kněz je lékařem rozdíly vidím ve společnosti jako celku' U vás je
lidského srdce - často leči ty, kteďm puká srdce _ ne spolďnost více dechristianizovaná, desakalizovaná'
z nějaké organické příčiny, ale z nedostatku láslry' citil sekularizovaná' Pro nrnoho lidí jsou bohem peníze,
jsem, Žeje to silně.jši než mé přání bý klasickým lékařem, úspěch' kaíiéra' spousta lidí žje bez moráIní páteře' církev
a ačkoliv mě uŽ celá moje Íodjna jako lékaře viděla, je pro ně na úrovni nějakého ájmového spolku. Je pro

změniljsem své roáodnutí' JiŽ dnes mohu říci, že mi Bůh mne smutné' že někeří předni čďtí politikové (p' Klaus'
mnohonásobně lynahradil to, žejsem poslechljeho hlas' p' zeman) potvrzují, že dnešní společnost nepotřebuje

čemu vděčíne za to' že jste se ocirl pniýě z.le, na Boha, že k€ štěstí stačí p€nize. Česhý katol ( se skoro st} dí
Molavě? 

Írj]o" "n* 
hlásí se k ní s jakýnrsi neurčiým pocitem



co souilíte o pastorač í sittmci u nds (bavěrcctví, češi na to: tak to bude pokuta ještě větší, protože co jiným
nepolřebují Boha)? kážetg sám nedoďžujete- Platiljsem tehdy 1 500 Kč.
odpovím vám slow P' Čížkovského' b:foa|ého ředitele
Papežského misljního díh v ČR a dlouhodobého
misionáie v Aliice| Nejnáročnější misie na celém světě
jsou v Ceské repub]ice Prď? Protože všude na světějsou
věřicí i ateisté - s věřicími se dá spolupracovat' s ateisty
d'skllloval. poku.il se 7i.katje pro Boha. ale l Českuj'or,
lidé převáŽně lhostejní, řeknou: možná Bůh existuje, ale
mě to vůbec nezajímá, nechcise o tom bavit.
Já se s tíÍrto hŤzením Žotožňuji' Za fu dobu, co zde u vás
působín1 jsem pomal mnoho katolíků' s nimž
spo]upÍaco\at bylo pro mne radoslí - rád \zpominám na
všechny farnosti' ve kteÚch jsem dosud působil. Dále
jsem poznal i ateisfy' ale větší část spo]ďnosti jsou ti
]hostejní' např. se diví tomu' že já jako mladý člověk
árácím svou energii iako kněz a zabi'vánl se včcmi, kte.é
podle nich nikoho nezajímají'

Mližere se s ámi poíIěIiÍ o nějnký z1jíÍt 4ýý zóžitek
zposlel i dob!?
Zastavila mě vaše silnični policie, Že jsem překďil
r-vchlost - měljsen] platit pokutu 1000 Kč' omlouvaljsem
se, žejsem kněz a ž-e opravdu spěchám na nťi svatou' oni

Ale tď trochu vážněii' Jindy jsem zase spčchal a vidím
silnični značku omezená rychlosÍ 30km,4r. Přede mnou
rovný, přehledný úsek cesty - řftám si, kdo tam tu anačku
dal' vždý' nemá árlný smysl. Vápětí na to se rnnou auto
prudce zalrymácelo a slyším skřípění plechu' Výs]edkem
byl úplně rozbiý Yýfuk na skrýém Yýmo]u ve vozovce.
Bylo lo pÍo mne dvakrát poučnó' ]ednak v tom smyslu' že
se ryplatí dodrŽovat dopravní přďpisy, a pak mi napadla
taková analogie: Boží přikáání isou také takové silniční
a5čk} na naší ce,lě ŽiloLem - nékdy j.ou pro nás
nepohodlnq ale když se jimi budeme řídit' whneme se
větším či menším karambolům na naší cestě k v&nému
cili.

Co byste chÍěl vkItzúl nošimJamíkům?
Chci vás všechny povzbudit k tomu' abyste v dnešním
svělě, v dnešní sekularizované spolďnosti měli odvahu
}yznávat viru v Křista' abyste se za svou víru nestyděIi,
vždÍ' bÍ dětmi BoŽími, bý kálovskými Syny a Dcerami
Božími, lo je přece lyznamenání' ne?

Děhii za rozhoyor. Za ].edakcí: J. Dřímal

6 zs sa lvá to r informuje rs
Poděkoviní
V sobotu l1. května 2002 se v našem famím koste]c uskutečnila přďnáška národníro ředitele Papc^kého misijního díla
P.Ing' Mgr. Jiřiho Šlégra' Touto cestou cbc(me pcdeko\at vŠem ío.liČůnr, Ltcii prc zúčastněŤó pfipravi]i Ňerswalí.
Mimochodem _ v pátek l4. června 2002 P. J. ŠlégÍ opét zavita do naŠeho chrámu, tenloI\rátjako člen skupiny ŠalMíJá.
Nílši úelaři
Ve dnech 27' - 28.dubna 2002 proběhlo v Příboře obJastni kolo sout&e Zlatá včela 20()2 zA účasti 9 dÍužstev' Této
soutčŽe se stejnějako loni zúčastnili i áci našeho včelařského kouŽku- s radostí oznamujemg Že v soutěži dru^tev se
naši žci umístili na t 'mistě s celko\ým pďtem 81,5 bodů, v soutěŽijednotlivců získali 1., 2., 7. a lo'místo- cratulujeme'
Prvni dva áci našeho včelařského družstva budou lysláni feprezentovat školu na nálodní soutěž Zlaá včela 2002 do
Nasawk v t€rmínu 22' _ 24. čer\'na 2002.
&Úrl
Na konci dubna se 25 áků našíškoly zúčastnilo soutěže Běh přes dva mostky' Celkoq/ pďet startÚíciclt by] asi2o0
áků. V kategorii předŽálg,ně ] ziskala 2. míslo M. Palyzová s časem 4'30", v kal. předákyně lI se na 5. místě umístila
J' vančurová s časem 5'16" a v kat. mladší áčlcy si 5' místo s časem 5'46" záslouŽila S' Špalková. Blahopřejeme'
N Íěýa z Holanrlska
V ponděli 27. května přijela na naši školu návštěva aŽ z dalekóho Bussumu. Tvořiliji pan řediteltamější školy A.J. van
DÚk, tři pedagogičti pracovníci a 16 áků' Děti byly ub},továny vrodinách žáků naší škoIy. Během iei'ch šestidenniho
pobýu u nás navštívili holandští přátelé Velké Kallovice. sklárny \, Karolince. Valašske Ínuzeum v přírodě Ý Rožnově
p' R'' sviČkámU Unipar na Dolnich Pasekách. dále mšla strambelk a Kopiivnici' Pochopitelně s; prohlidli i !ala(ské
Meziříči a ZS Salvátor, zúčastnili se naši školní akademie, setkali se s představiteli našeho m&ta, zadováděli si
v rožnovském kýém baz-énu a v neposlední řadě pro ně byla připravena večemí zábava v pďobě diskotéIry. velké
poděkování palří především rodičům, kteří ochotně 640 děti přijali pod střechy s\.]'ch domů a starali se o ně po všech
strankách- RovněŽ děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli fmanční částkou čijinak na zdárn:]' próběh této akce'
UDozoÍrrě||í
Chceme připomenout všem famíkům, že v pátek i4. června 2002 bude ukonč€na sbírka bďlí p.o Afiiku. Pokudještě
chcete nějaké bqýle touto cestou chudým v Africe věnovat, prosíme, učiňte tak do \aýše stanoveného termínu. Později už
býIe nebudeme přijimat. Pokud bude tato sbírka probftat i v příštim školním roce, budete včas informováni. Dfl.f těÍn'
keři touto cestou pomolrli'



Ukončehí škohtího roku
šk"r,í ,"k ,ool/2002 b"de ukončen v pátek 28' června mšisvatou v 8;00 hod. Všichnijstesrdďně zvániděkovat spolu
s náni Bohu za mnohé milosd, keďminás obdařil. ik Zs sal|'úlor L. (.:e ocl1oý!i

á.,^ PÁsToRAČNÍ RADA
Jak jsme bylijiŽ informovániV Životě farností' rozhodlse otec íarář ustaút v naší farnosti pastoračni rad u. Jde o orgán poradně
pracovni, jehoŽ smyslem je pomoci duchovnimu spráVci řešit ÍúZné organizačně technické záležitost] íaÍnosti a přispět

ke zlepšen i \zájemné inlormovanosli jak mezi jed notlivými skupinami íarn íkú 
' 
lak imeziíarniky a d uchovni správou ' DůleŽÍtým

úkolem pasIoračni rady je také napomáhal při oŽivováni a prohlubováni náboŽenského Života Ve íarnostj.

Vznlk pasloÍačnich rad neni ckkevn i autoritou naříZen'je Však doporučen' V lak Veliké íarnostijakoje naše je její ustanoveníj]stě

Žádoucí' cinnostr.dy' její sloŽenÍ i zpúsob uslanoveníse řid í stanovami vydanýmiolorrouckým arcibiskupstvim' z lěchto slanov
Vyplý-Vá' že částčlenú pasloračni Íady Je do Íunkce Volena z navžených kandidátů VšemiíaÍníky'
Původnizáměr ustavit pastoraóníradu ještě do konce školniho Íoku budezrojmětřeba pozrněnita lo hlavněz dúvodu relalivně
Velkého poÓtu navžených kandidát]' s nimiŽ je lřeba jejich kandídaluru proiednal. UspořádatVolbu v obdobipíázdnin, kdy řada
Íarníkú odjiŽdi na dovolené, nepokládá jmenovaná Volební komise za Vhodné' Volba členú pastoÍační Íady se proto V našl
íarnosli uskulečn í v měsicizářía na začátku řÚna' Pak proběhne její Vlaslní ustanoven i' Z.4 yolcbní koni',ii I'.Couíal

BPíše nám David Dřevojánek L:,i

Do Vašich chval a dftrj našemu Pánu svěřuji celé společenst\'í koÍnunily Jeruzalém. Dne 27. května jsem spolu
s dalšími odpovědél na BoŽí 

^No 
v Ježíši KÍistu chudém, čistém a poslušnénr'

I'ánje dobď, jemu ať všechno slouŽí a os]avuje ho! Pokoj Ván!

2|Něco o setkáních m1ádeže p
7-ýolcnínr k.J(Unála \\ ojB'l' Pípežem \_rocc 1978 se do čC]h naší církl'c dostal člor-ěk s mimoiácln1'nr citern pm nÍarié' L:ž
od znčátltt svóho pontifikánr sc s nrladtlmi čnsto sctliár'a]' \' ÍC]ce 198_{ Po^'al nr]adé ccléht' svčta na někcůk tlni do ]Ú:u'
R\'lo to kťlrce Po ncúsPčŠnanr atentitu ía nčj' Dokoncc i iclio ncibližŠi'spcllupracovríci ho or1 tohoto pon_iírrí mlnd1'ch
(\i.|':.]:.t]i, ml.'l.li .i t.'d:], ž. lo bl!.l. :au:ó n..to A t:lpdnr' l: ršal .' Rínrč sjcb 3( li'] lsic nnxJíth lidi' l\o nÚohé b\ k,
opÍ'tvdu Ycl-kí1n přeH ,tPťnirq žc i předsta\itclé iLtlskó \'lád\'s.mi žádil o &l, ab1'piccl únto r'clkjltr daYem nnadÝch lidi
rur"i'Ji tr''r '.'piL.
Iidt"ž osN rck 1985 nhlási]a rokcm mládežc' rozhlxil se svaq' otcc znoru poa'at r'šecbnv nůdó nl sctlárti do Rím'
Kd1ž vŠak t'iděl mczi nimi rnílo mimoevrqranů, rozhodl se' žc se piíštč r1pavi za ninti.
Zc l)ttch staq púxlbí skrze tato scdiáni mohlo zahsit nr sobc už mnoho njadích. i'okud hldcš chtit zažít atrrrosfónr
Sr-čtrxóho ncLo cclostámjho scd-fuí přirno oa sobč sámór} lnáš toto lóto hncd dvč možnosti' Á to v čcfl'.íci Í _Ii)ronlu

(rzár'črka poclini pátrlíš\ b1la už r:únorrr' .]e možná se kompctarmi lidó v {'-'I' rozhíxlnou !-l'sínt áist Pienosů. ktere
karndŠtí organizátoři ČR poshtnou zcch zdanrra) ncbo 13.-18.spni na lll'Cclosúrún sctlini mládcžc ve Žďárrr nntl
sázivou' l'okud bt' ses chtěl(a) dozr.e<lčt o tomto set}áni nčco \_íc' P ]ÍobnějŠí lní,nr-rcc najclr{ na intemetc^'é adJcsc
\1\1v'volor'cz/7dfu2002 ncbo \'a\ 'slgÍ'i]'.c, ( ona žd'á4 a Přůlášk můŽcš získat ť našj frmosti ť úřcdních hodnrách r'c
fami krnccláii ncbo u Níaruš\_ \\'cingar'tové d Sylv' 'Íáborské. PoL1d uŽ máte svou vlnsErí todinu, ie právě Pro vás
připravený ve Žd'áfu v sobofu 17.8. PÍogÍam pro mladé mdiny (p.o děti zaiištén progÍam a bridání). Dčkujcmc
\_šoŤ\ ktcí nx &xo scďiáni a nr r'šccln1' nnadó m5lí vc sri'ch mďlitMch Sýla Ttiborskti

6MARIÁNsKÉ INFoRMACE 8
. V neděli ló' června pÍoběhíe v Římě svatořďení bl. P' Pia. Pokud se nepřihďí něco nepředvídatelného, zúčastní sc
i ] ] ásiupců naší l'amosti' ostatní mohou b:ýt s námi spojeni v mďlitbě a snad skze wsílání polské televizq případně
vatikánského rozltlasu. chci poprosit zvláště ctilele P' Pia, aby se Za nás sk.ze něj přimlou\'ali, jelikoŽ sejedná o vell))j
fuířočnou akci' Děkujeme.
. ó' čeÍvence pojedeautobus na slaveni l' mariánské soboty do Koclířova. Přihlaste se \,čas'
. 4. srpna plánujeme pouI' aulobusem do Litmanové na ýýrďí zjevení Panny M arie.
. 3I. srpna - J. áří ptoběhne v Koclířově tradiční \"ýroční konference Fatjmského apoštolátu a mariánských ctilehi.
Přihlášení' zvláště těch, kt€ří chtějí zajistil nocleh'je nutnéco nejdříve'
. Pout' do MedŽugorje jako součást nárďni pouti Fatimského apošlolátu je plánována od nďěle 6' řÍna do soboty
12' řijna 2002' Je nutné sirlzvednout a \yplnit přihlášky. ]/áctaý Chládek

3úlÍafuii r4óli ýadi úrr[.ílp!, nfuro{.lÓFtlia' latfult'ot;r 3, ýht*'é,u..iriIí 7jm, tu\.an{auti6ParÚír:
q.ílkz ? lbkls,.h\ Irg' rÚtL'|cnčan' !r, ýtn tPŇrlg, ýr| Ji}í |uí'uf


