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Nesnadné
To už je jaro naplno! O druhé dub-
nové neděli jsem viděl dešťovky na 
asfaltovém chodníku… Ale popořa-
dě: míjí středeční ráno a jsem někde 
uvnitř takový, jaký bývá můj příbytek, 
když není uklizeno: na koberci prach, 
všude možně rozházené věci (z nich 
některé dávno na vyhození), neust-
laná postel. Chvíle zralá k modlitbě: 
„Pane, prosím Tě, přijď a pomoz mi 
zvládnout ten nepořádek v duši…“ 
Začínám ji chválou. Najednou mám 
před očima ty dešťovky na asfaltu… 
Slunce září, je teplo po dešti, co tam 
jen dělají? To se na něm hřejí, když 
je jim vedle v trávě chladno? Nebo 
se, poslušny nějakého kategorického 
příkazu „překonejte samy sebe a vy-
trvejte“, zkoušejí zarýt do půdy skrz 
ten asfalt? Ta druhá možnost s sebou 
přináší důrazný morální apel: „Vstaň 
a dej se do uklízení!“ Kéfas

Ano, Kéfasi, souhlasím, říkám si 
po přečtení zápisu o věčném zápasu. 
Když mi duši drásají bolestné okol-
nosti života, když se tetelím strachy 
o své příbuzné na Ukrajině (podle 
linie Spasitele) a ještě hůře – o své 
bližní, kteří do kategorie sourozenců 
ještě nepatří, není namístě zoufalství 
a rezignace, ale ani zocelení se, a tak 
ztvrdnutí srdce. Jedině jde vzývat Jeho 
jméno, posílit se v Jeho síle, nechat se 
očistit a vytrvat v modlitbách s děko-
váním, s vděčností.

Nanda
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Jako sebe sama
Tak tu máme kvě-
ten. Mám tento měsíc 
opravdu moc rád. Tep-
lo, rozkvetlá krajina. Po 
zimních plískanicích je 
to balzám na moji duši. 
S květnem je neodmy-
slitelně spojen i jeden 
z nejhlubších lidských 
citů, láska. Byl pozdní 
večer, první máj, ve-
černí máj byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce 
hlas, kde borový za-
váněl háj. Stejně jako 
básník Karel Hynek 
Mácha se i dnes tímto 

měsícem nechávají inspirovat tisíce lidí 
a na prvního máje se pod rozkvetlým stro-
mem políbí a vyjádří si tak vzájemnou 
lásku. Polibek má navíc ženě nebo dívce 
zaručit, že v daném roce neuschne a bude 
krásná a přitažlivá. Osobně nemám nic 
proti tomuto zvyku, doma ho praktikujeme 
a funguje to :-).

Ale možná by pro mnohé z nás bylo 
praktičtější, kdybychom na prvního máje 
políbili, obrazně řečeno, sami sebe. Vyjá-
dřili lásku sami k sobě. Uf! To je asi nějaká 
chyba. Vždyť milovat sám sebe zavání se-
bestředností, sobectvím, ješitností, pýchou 
a kdo ví čím ještě. To je hřích! Všechno se 
v nás při té představě bouří. Ne, jen to ne! 
Ale tento požadavek je v Bibli. Opravdu. 
Miluj druhého, jako miluješ sám sebe (Mk 
12,31). Dokonce je to podle Ježíše - po pří-
kazu milovat Boha - druhé nejdůležitější 
přikázání. Proč tomu tak je? Naše schop-
nost milovat sami sebe bývá totiž přímo 
úměrná naší schopnosti milovat druhé. 
Miluješ se málo? Máš problém se sebepři-
jetím? Tak potom si buď jistý tím, že se to 
odrazí i na tvých vztazích k druhým lidem. 
Nebereš se takový, jakého tě Bůh stvořil? 
Jsi sám se sebou netrpělivý? Jednáš sám se 
sebou nečestně? Ztratil jsi pro sebe naději? 
Tak se může stát, že budeš stejně tak jednat 
i s lidmi okolo tebe. V Lukášově evangeliu 
čteme, že dobrý člověk z dobrého pokladu 
svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého 
vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce pře-

téká. A to je přesně ono. Pokud budeš mít ve 
svém srdci nenávist, nelásku k sobě samot-
nému, tak to prostě neututláš. Budeš se sice 
usmívat, ale lidem s tebou dobře nebude.

Milovat sám sebe. To se sice hezky po-
slouchá, ale je to tak těžké zrealizovat. 
Vždyť sami nejlépe víme, s kým máme tu 
čest. Když se daří, tak to ještě jde, ale co 
když se dařit přestane? Kolikrát jsme v ta-
kových situacích slyšeli, jak jsme nemožní, 
a jestli neuděláme toto takto a tamto onak, 
nebude nás mít druhý rád. Máme nauče-
no, že když jsme selhali, musíme se přestat 
mít rádi. A to je jádro pudla. Lásku k sobě 
odvozujeme od toho, co se nám povedlo, 
jak nás kdo pochválil, jakou jsme dostali 
známku, a ne od toho, kým jsme. Když se 
nám něco nepodaří, když selžeme, máme 
tendenci to nějak napravit. To je určitě 
správný přístup, ale co už dobré není, že 
nápravu vidíme v tom, že se přestaneme 
mít rádi, že si odepřeme lásku. Poklesek 
si stále připomínáme, drásáme se pomyš-
lením na naše selhání. Nenávidíme se. To 
však není Boží plán pro člověka. Bůh říká, 
že nám prokazoval svoji lásku už v době, 
když jsme byli jeho nepřátelé. Nemáme se 
tedy i my milovat v situacích, kdy se nám 
něco nepovedlo, když jsme se sami sobě 
stali nepřáteli? Na každé naše selhání, na 
každou chybu, nám Bůh nabízí totiž jiné 
řešení než odmítnutí. Tím Božím řešením 
je pokání: přiznat si - vyznat - opustit - 
a odpustit si. Když už selžeme, nemáme se 
v žádném případě se svým selháním iden-
tifikovat. Pokud začneme v životě praktiko-
vat tuto cestu, přestaneme mít i potřebu se 
za svá selhání trestat tím, že se odmítne-
me milovat. Pokud ses dnes rozhodl vzít 
vážně Boží slovo, pokud jsem tě inspiroval 
k tomu, abys udělal něco se svou vyschlostí, 
vnitřní krásou, přitažlivostí, tak na prvního 
máje poděkuj Bohu, že ti dal život, poděkuj 
mu za všechno dobré, co do tebe vložil - je 
toho opravdu hodně - a dej si pod nějakým 
rozkvetlým stromem pusu :-).

Otakar Kunzmann sen.

P. S. Pokud bys to nestihl prvního, nevadí, 
začít můžeš kdykoliv.

Na každé naše 
selhání, na 
každou chy-
bu, nám Bůh 
nabízí totiž 
jiné řešení než 
odmítnutí.
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Za manželství a rodinu

Ať je v Česku přijata ústavní definice 
manželství jako svazku jednoho muže 
a jedné ženy.

Ať se v Praze mezi roky 2021/2022 zvýší 
sňatečnost, porodnost a podíl dětí na-
rozených v manželství.

Válka na Ukrajině

Modlit se za rodiny, kterým vzala tato 
nesmyslná a svévolná válka jejich děti, 
muže, matky, rodiče a blízké.

Modlit se za ukončení válečného konflik-
tu a za zmírnění utrpení civilistů i vojáků.

Modlit se, aby lidé nezahořkli, ale na-
opak ve svém utrpení hledali Hospodina.

Festival Na Výšinách
Vyšehrad – 28. 5. 2022

Vyprošovat si ochranu a požehnání pro 
tento projekt. Modlit se, aby se dařilo 
oslovovat posluchače evangeliem. Žeh-
nat účastníkům, aby neodcházeli jen 
potěšeni, ale i „obráceni“. Přidat mů-
žeme zvěstování evangelia a obrácení 
lidí obecně.

Vyhodnocení minulých témat
Na Ukrajině stále boje pokračují, přibývá 
mrtvých i uprchlíků. Hrozí další eskalace 
bojů zvláště na východě země. Pro vět-
šinu světa je překvapivé, že se Ukraji-
na dokáže bránit. Ozývají se hlasy pro 
zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do 
EU. Několik skupinek ve sboru začalo 
nově fungovat.

Zprávy z vedení sboru
Na počátku dubna se konal výjezd vedení 
sboru, který byl postní v rámci sborového 
půstu. Hlavním biblickým tématem byla 
eschatologie, tedy poslední doba a druhý 
příchod Pána Ježíše Krista. K tomuto téma-
tu je učitelským týmem zpracován článek, 
který bude v SD publikován.

Hovořili jsme o přípravě shromáždění 
v létě – je několik možností a konečné roz-
hodnutí uděláme podle úspěšnosti jednání 
na jednotlivých místech. Většinově jsme 
byli pro společné setkávání, nejlépe venku. 
Hovořili jsme i o pořádání sborových part-
nerských kurzů v souvislosti se stěhováním 
současných vedoucích.

Speciálně jsme se věnovali možnostem 
služby utečencům před válkou z Ukrajiny. 
Některé plány se zatím nepodařilo realizo-
vat. Máme připravenou konkrétní nabídku 
pomoci, na kterou máme dobrovolníky i fi-
nanční zdroje, a máme naději, že některé 
konkrétní projekty (kroužky pro děti, dět-
ská skupina, kurzy češtiny) zahájíme do 
konce dubna.

Věnovali jsme se vznikajícím regionům 
speciálně z hlediska povolání nových 
starších. Na Proseku je v současné době 
staršovstvo kompletní a starší přejdou ze 
současných regionů, v Přístavu začneme 
s povoláváním až po vzniku regionu, ale už 
nyní budou členové regionů, kde znají nové 
kandidáty, dotázáni, jaký mají názor na 
jejich povolání. Západ se dále bude scházet 
na dvou místech a zahájíme povolání no-

vých regionálních starších Jakuba Černého 
a Briana McClure.

Vyhodnocovali jsme situaci sboru a s lí-
tostí konstatovali, že stagnace trvá, a přes-
tože přichází větší množství hostů, obrátí 
se jen jednotlivci. Hovořili jsme o příči-
nách tohoto stavu a modlili se. Lubomír 
Ondráček přinesl určitý pohled na situaci 
sboru v širší perspektivě a některé návrhy, 
co dělat, zvláště v oblasti modlitby, která je 
stále naší slabinou, což se letos projevilo 
i při nenaplnění modlitební stráže 24/7. 
Staršovstvo návrhy nyní zvažuje.

Samostatným tématem byly možné 
problémy v manželství starších a dalších 
vedoucích a jak jim předcházet. Opět jsme 
zdůraznili potřebu vykazatelnosti (mít dal-
ší manželský pár pro sdílení) a nebezpečí 
pokrytectví, resp. tajení problémů. Jako 
účinná ochrana se jeví to, že manželé si 
dají svobodu v případě problémů pozvat 
do řešení někoho dalšího.

Aktualizovali jsme materiál „Zodpověd-
nosti vedoucího regionu“ z důvodu vývoje 
sborové služby a některých formulačních 
nejasností v původním materiálu.

Dokončuje se projekt pro vybudování 
vstupu na zahradu vedle sborové budovy. 
Na zahradě probíhají zatím drobnější práce 
týkající se náletových dřevin a stromů.

Prostory, které by měl využívat region Pří-
stav, byly dokončeny. Region Jih získal nové 
prostory (současné jsou již svou velikostí ne-
vyhovující) a zahájil jejich úpravy. LO

Přístav má svůj přístav
Přístav konečně našel svůj přístav. Od úno-
ra máme vlastní prostory na 24/7. V sou-
časné době máme už po tříměsíční rekon-
strukci, která byla zapotřebí k dosažení 
rekolaudace. Samozřejmostí byl i nákup 
vybavení do prostoru, který nám pomůže 
ve službě na Černém Mostě.

Největší touhou, kterou v současné době 
máme, je, aby na Černém Mostě vznikl sku-

tečně Přístav. Místo, které je otevřené pro 
každého. Místo, kde se bude každý cítit při-
jatý a v bezpečí. Jsme vděčni, že nám Bůh 
začal posílat lidi, kteří touží sloužit lidem 
na Čerňáku. Přicházejí doslova sami. Naše 
prostory se díky těmto lidem otevřou i služ-
bě seniorům, maminkám s dětmi a lidem 
s různými handicapy. To byl náš cíl a Bůh ho 
skutečně nadpřirozeně probouzí k životu.

Zatím má Přístav bohoslužby jen jed-
nou měsíčně (poslední neděli v měsíci). 
Od června budeme mít “plný” zkušební 
provoz. Doufáme a vyhlížíme, že jako 
region oficiálně vznikneme na podzim 
tohoto roku.

Nicméně region není jen o nedělní bo-
hoslužbě. V současné době máme tři sku-
pinky. Schází se každý týden ke společné-
mu sdílení a růstu. Máme sen a snažíme 
se ho zrealizovat, aby od začátku příštího 
školního roku měl Přístav skupinek šest.

Budeme moc rádi, když za námi budete 
stát modlitebně. Právě modlitby pohnou 
horami, a i Černým Mostem. Věříme tomu, 
že Bůh má skvělé plány pro Čerňák a chce-
me se na nich s Ním podílet. Hledáme mou-
drost, co dělat - a naopak, kde zbytečně 
neztrácet síly.

Děkujeme za vaši podporu.
Vojta Urban
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Festival Na Výšinách rozezvučí 
pražský Vyšehrad
ESPÉ, Noemiracles, LÉVI, Pavel Helan, 
ONMY nebo Petr Špaček. Šestý ročník 
festivalu Na Výšinách přivede v sobotu 
28. května do Prahy řadu známých hu-
debních osobností i začínajících talentů.

Křesťanský open-air festival se letos 
nově přesune na pražský Vyšehrad. Ten 
se po Letné, Vítkově a Petříně stane dalším 
vyvýšeným místem, kde se sejdou umělci 
nejrůznějších žánrů, aby kreativně sdíleli 
svou víru v Boha.

„Snažíme se, aby program byl pestrý 
a každý si v něm něco dokázal najít. Zároveň 
ale chceme zvát interprety, kteří jsou nejen 
zajímaví ve své tvorbě, ale jsou inspirativní 
i svým životem,“ říká vedoucí organizační-
ho týmu Na Výšinách Jan Adamec. Jména 
vystupujících pro rok 2022 jsou postupně 
zveřejňována na sociálních sítích festivalu.

Touhou organizátorů je vytvářet pro-
středí, kde se lidé mohou přiblížit Ježíši 
Kristu a osobně jej poznat. Cílem je bořit 
nesmyslné předsudky o církvi a ukazovat 
světu, jaká skutečně je. Po loňském úspě-
chu proto ani letos nebudou chybět před-
nášky a rozhovory o palčivých tématech. 
Zajímaví řečníci osloví jak křesťany, tak 
návštěvníky, kteří se o víře chtějí dozvědět 
něco víc. Za mikrofonem se objeví napří-
klad Pavel Eder, Pavel Hošek nebo Jakub 
a Monika Vejmělkovi.

O přesunu festivalu na Vyšehrad organi-
zátoři uvažovali už delší dobu. „Myslíme si, 

že to je dobrý způsob jak posunout festival 
zase o kousek dál. Na Petříně jsme naráželi 
na kapacitní omezení, chceme, aby moh-
lo přijít více lidí a užít si program na ved-
lejších scénách,“ vysvětluje Jan Adamec. 
Šestý ročník tak návštěvníkům nabídne 
rozšířený doprovodný program, zajíma-
vější chill-out zónu i pohodlnější zázemí. 
K dispozici bude stejně jako v minulých 
letech osobní služba ve formě duchovního 
poradenství a individuálních modliteb.

Za festivalem Na Výšinách stojí tým slo-
žený z křesťanů z různých sborů a denomi-
nací, akci zaštiťuje Mládež pro Krista ve spo-
lupráci s řadou dalších organizací a církví.

Kontakt
info@navysinach.cz

Web
www.navysinach.cz

Instagram
www.instagram.com/navysinach

Facebook
www.facebook.com/navysinach

Facebooková událost
https://facebook.com/events/s/festival-na-
-vysinach-2022/521827442638540/

Festival je otevřený každému, kdo se 
chce o víře dozvědět něco víc, proto ani 
letos nebude vstup na akci zpoplatněn. 
Veškeré náklady jsou hrazeny z darů 
a dobrovolných příspěvků. Pokud se vám 
myšlenka křesťanského festivalu líbí 
a rádi byste ji podpořili, budeme vděčni, 
když využijete přiložený QR kód nebo 
účet 2502064484/2010.
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Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043

Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha

Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
 06694 desátky Hostivař
 08694 desátky Jih
 02694 desátky Jihovýchod
 03694 desátky Palmovka
 14694 desátky Prosek
 01694 desátky Sever
 07694 desátky Střed
 09694 desátky Východ
 05694 desátky Západ
 910 stavební fond
 682130 dary na sborovou mládež

I N F O R M A C E  O  M L Á D E Ž I www.kspraha.cz/aktivita/mladez

HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz

DOROST (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Lukáš Ondráček
732 408 779
lukas.ondracek@kaes.cz

POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Michaela Ondráčková
605 379 172
michaela.ondrackova@kaes.cz

ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz
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HOSTIVAŘ
Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310, 
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po sborovém shro-
máždění od 19:30, Hokejová 2
Počet členů: 20/3/0

JIHOVÝCHOD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební), 
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/7/5

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) 
od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 76/4/21

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/14/29

JIH
Kolektivní vedení: Jan Adamec a Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30), 
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Počet členů: 45/6/21

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 103/11/28
Narození: Lea Ondráčková

ZÁPAD
Pastor: Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 47/0/14

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 71/18/9
Přestup do CB: Lenka, Jan a Šimon Machovi
Vyřazen z evidence: Kristýna Kolářová

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.



S B O R O V É  A K C E
Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.

1. 5. Sborové shromáždění
15:00, KD Krakov, Praha-Bohnice

Chvály: Hudební skupina Aioneth

Kázání: Jiří Bukovský – Pravda  
a svoboda (J 8,32)

Po 2. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 3. 5. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 4. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 5. 5. Manželské večery
18:30–21:30

So 7. 5. Prorocká služba v praxi 
9:30–16:00, Vyučuje Peter Game

Ne 8. 5. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 9. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 10. 5. Porost, 17:30–19:30

St 11. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 12. 5. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro 
Manželské večery
18:30–21:30

Ne 15. 5. Shromáždění v rámci regionů

Po 16. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 17. 5. Porost, 17:30–19:30

St 18. 5. Dorost, 17:00–19:00

Ne 22. 5. Shromáždění v rámci regionů

Po 23. 5. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál  
Odrost, 18:30–21:00

Út 24. 5. Porost, 17:30–19:30

St 25. 5. Dorost, 17:00–19:00

Čt 26. 5. Manželské večery
18:30–21:30 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

So 28. 5. Festival Na Výšinách

Ne 29. 5. Shromáždění v rámci regionů

Po 30. 5. Odrost, 18:30–21:00

Út 31. 5. Porost, 17:30–19:30

St 1. 6. Dorost, 17:00–19:00

Čt 2. 6. Manželské večery
18:30–21:30

5. 6. Sborové shromáždění
14:00, Hotel Olšanka

Společné shromáždění Církve Křesťanská 
společenství pod vedení Rady KS

Více informací na www.kaes.cz

Po 6. 6. Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 6. Porost, 17:30–19:30 
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 8. 6. Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 6. Manželské večery
18:30–21:30 
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 12. 6. Shromáždění v rámci regionů 
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé 
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34, 
škola TGM, Praha 7

Po 13. 6. Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 6. Porost, 17:30–19:30

St 15. 6. Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 6. Manželské večery
18:30–21:30

Ne 19. 6. Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 6. Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál  
Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 6. Porost, 17:30–19:30

St 22. 6. Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 6. Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 26. 6. Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 6. Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 6. Porost, 17:30–19:30

St 29. 6. Dorost, 17:00–19:00



Vyslání
Proseku
Koncem března se Palmovka rozloučila 
(zatím jen do konce školního roku) se 
sourozenci, kteří zakládají region Prosek. 
Protože to bylo loučení neoficiální - jen 
napůl, nebylo plné slzí, ale smíchu 
a nemávalo se, ale žehnalo.  
A také recitovalo.

Kdosi nás opouští, v žalu však netonu –
– on sbor jde zakládat do džungle z betonu.
Dobrodruh mačetou cestu si proseká,
region založí i v hloubi Proseka.
S modlitbou na rtech a s Biblí vždy za pasem
na cestu vydá se s Šimonem, s Torpasem.
Zatím je nemnoho průkopníků,
prý se tam sejdou i na knoflíku.
Kéž tedy k radosti dětí, otců
uvěří zástupy domorodců!
Já ale zůstanu tam, kam Bůh poslal mě,
ať Boží království roste i na Palmě.
Dál jste nám blízcí, byť budete v povzdálí.
Občas nám pošlete kouřové signály!

Tomáš Coufal






