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Ročník XIV. LISTOPAD 2017, číslo 11. Pro vnitřní potřebu vydává 
Římskokatolická farnost Čechtice. Uspořádal Jiří Foller st. Články vítány. Pro 

kostely Borovnice, Čechtice, Křivsoudov, Zhoř. Náklady na tisk 5 Kč. 
Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Vychází 29.10.2017. 

Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. Tel.: 603 310 381; e-mail: tkabele@centrum.cz; 
www.farnostcechtice.cz 

 

Milí farníci otce Tomáše,  

asi by mě to samotnou nenapadlo vás touto cestou pozdravit, ale odmítnout prosbu otce 

Tomáše je těžké, znáte ho... A nakonec proč ne, moc ráda vzpomínám na naše – byť 

krátké – setkání někdy před rokem touto dobou. Překvapilo a skoro až dojalo mě tehdy, 

jak jste v jednom sobotním odpoledni přišli si poslechnout pár inspirací o modlitbě. A od té 

doby patříte do okruhu těch, se kterými jsem se setkala a které Pánu Bohu připomínám.  

Ale teď k tomu, proč vám píšu, kromě toho, abych vás pozdravila: otec Tomáš a já jsme 

letos společně putovali k Panně Marii do Fatimy a mám prý o tom napsat pár vět. Takže: 

nápad byl tak trochu dán tím stoletým výročím fatimského zjevení a taky jsem (za sebe) 

měla potřebu aspoň pár dní putovat – se vší námahou cesty – k nějakému cíli. U mě to 

loni byla Compostela, letos tedy místo sv. Jakuba převzala Panna Maria. Tomáš je bezva 

parťák, to jsem už poznala z našich procházek Šumavou.  

Časově jsme si nemohli dovolit víc než několik dní, ale i tak jsme tedy celkem tři dny pěšky 

putovali, s batohem na zádech, bez toho, abychom věděli, kde budeme spát. Cílem byla 

Fatima a jen zpáteční letenka z Lisabonu nás časově omezovala. Chtěli jsme poznat 

aspoň trochu Porto, a tak jsme začali tam. Nebudu vám vyprávět všechny zážitky z cesty, 

jen že Fatima nás v některých věcech překvapila a dojmy z pouti jsme nějak vstřebávali 

každý po svém vlastně až po návratu. Nejprve nás překvapilo, že Portugalci nedají víc do 

reklamy – už jste skoro ve Fatimě a o místě zjevení žádné upoutávky, nic moc reklama, 

pomalu, abyste to hledali. Pak na místě zjevení – nádherný volný prostor připomínající 
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svatopeterské náměstí v Římě – vás upoutá jakési „krematorium“, kde lidi vášnivě pálí 

svíčky, až by to skoro chtělo mít na příjmu hasiče. Ale nic proti lidové zbožnosti, která 

možná odráží i strach z pekla, o kterém se ve zjeveních dětem P. Maria zmiňovala?  

Taky nás zaujaly ty trochu naštvané obličeje tří dětí, 

které jsou vylepené i na každé cukrárně (jedno foto 

s otcem Tomášem, který se jim chtěl aspoň v tom 

trochu podobat), přikládám. A pak samotné místo 

zjevení – zastřešený koutek se známou sochou 

Matky Boží, jak jej všichni znáte. Křehká dívka mo-

drobílém šatu... Měli jsme štěstí, že jsme na místo 

dorazili v pátečním odpoledni, kdy bylo na náměstí i 

na místě zjevení jen několik málo lidí. Mohli jsme 

v klidu pobýt tam i v bazilice, u hrobu dětí, před eu-

charistií... Večer jsme se na místo ještě znovu vrá-

tili, a noční náměstí se zářícím růžencem dominují-

cím celému prostoru připomínalo tu pravdu, kterou 

jsem si já osobně odnesla jako poselství Fatimy: ni-

kdy nejsi Lucinko v takovém časovém presu, aby 

ses nemohla pomodlit růženec.  

Tak to je mé malé pozdravení a přání i vám: máme v rukou velkou a pro Nepřítele nebez-

pečnou zbraň: růženec! Je to modlitba, která nás skoro nic nestojí: stačí ji skoro jen tak 

odhrkat, aniž máme sílu se nějak víc soustředit. Ale to rozhodnutí, ten úmysl, ta naše vůle 

jej (růženec) použít jako modlitbu a jeho prostřednictvím uhánět Pannu Marii, aby se nás 

zastala– to se počítá. A někdy přece se i podaří modlit se jej více v klidu a někdy se i za-

myslíme nad tajemstvím, které odříkáváme. Každopádně je to dobře investovaný čas a 

modlíme-li se s tím úmyslem, že chceme, aby to byl náš (byť chabý) projev oddanosti naší 

Paní... je to dobré, nemyslíte? Tedy: ani den bez růžence!  

No dobře, pro ty, kteří by to chtěli vzdát ještě dřív, než začnou: ani den bez desátku! Ještě 

moc? Tedy aspoň denně pár Zdrávasů (a nepočítejte je) za ty, kteří vám leží na srdci 

(nebo v žaludku). Musíme ten svět trochu „omodlit“, né? Dnes jsem jeden Zdrávas věno-

vala Babišovi (a že ho nemusím) a pak už to šlo samo... Ještě až to dopíšu, se půjdu pár 

Zdrávasů pomodlit – mám za koho. A vy? Moc vás všechny pozdravuju!    

     Vaše sestra Lucie           (Mgr. Marta Lucie Cincialová, ThD.) 
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CHLEBA, BOŽÍ DAR 

V 

minulosti dávné i nedávné bylo samozřejmostí uspořádat po sklizni slavnost 

dožínek. Byla vyjádřením radosti a vděčnosti za to, že je zajištěno přežití do příští 

úrody, ta ovšem byla vždy nejistá. Teď ale žijeme v době, která si starost o holé 

živobytí vůbec nepřipouští. Obchody jsou plné nejrozmanitějších potravin, naše 

stoly se pod nimi jen prohýbají a značná část jich končí v odpadcích. 

Ještě dnes žijí pamětníci doby, kdy hlavní potraviny bylo možné dostat jen na lístky, 

takzvané body. Hodně šetřit museli i zemědělci v období kolektivizace, kdy je dusily 

neúnosné povinné dodávky. Maso se jedlo jen v neděli, výjimečně i ve čtvrtek. 

Suchý rohlík, to byla pochoutka, bonbony nebo čokoládu jsme okusili, jen když 

přijel někdo na návštěvu... 

Jediné, čeho bylo u nás vždy neomezeně, byl chleba. Požíval proto také patřičné 

úcty. Chleba je prostě BOŽÍ DAR! 

V Bibli se dočteme o sedmi kravách tučných a sedmi hubených. Podobenství by se 

dalo chápat také jako varování pro naši přesycenou společnost, že blahobyt nemusí 

trvat navždy. Žijeme totiž na zeměkouli, kde se dva lidé ze tří nemohou dosyta najíst, 

nebo dokonce umírají hlady. 

K tomuto malému zamyšlení, o které jsem se podělil s čtenáři našeho farního 

časopisu, mě přivedl Otec Tomáš svojí promluvou při žehnání úrody v Čechticích. 

Zdeněk Veselý 
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PODZIMNÍ JAKOUBEK 

 Naše první poprázdninové setkání bylo velmi milé. Sešlo se asi kolem devíti 

maminek, což bylo na prostory fary úplně ideální. Děti si společně s Luckou a 

Veronikou prožily podzimní pohádku O kaštánku Jírovi. Maminky si pro děti připravily 

velký strom jírovce a děti mohly názorně vidět, jak jsou kaštany schované v 

pichlavém obalu, jak padají na zem… Po svačince si děti společně s maminkami 

vyrobily podzimní věnce nebo korále z kaštanů listů a šípků, které si vzaly domů na 

podzimní výzdobu. 

Program na listopad: 

Pátek 3.11. od 9:30hod – Program ekocentra Vodánka – Jak voda může 

vypadat? Jakou má barvu a jak chutná? Jak lidé škodí vodě? 

Pátek 23.11. od 9:30hod – Program ekocentra Ohnivák – Kde můžeme oheň v 

přírodě najít? Co se stane, když se Ohnivec rozhněvá? 

Pokračuje cvičení pro batolata s Lucií Kletečkovou každé úterý od 9:30hod. 

Srdečně zveme maminky na všechny programy a aktivity.  Ludmila Kasperová                                                                                                                                                              
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KRÁLOVÉHRADECKÁ DIECÉZE 

Jako poslední dvě se představí diecéze, do které jsme pat-

řili do roku 1993. 

Katedrála: Svatého Ducha v Hradci Králové                     

Patroni: sv. Kliment, sv. Jan Nepomucký, sv. Vojtěch      

Žije zde 1,23 mil. obyvatel, z toho 456 tisíc katolíků (37%). 

V diecézi působí 224 kněží, farností je 265 v rámci 14 vika-

riátů. Nám nejblíže jsou vikariáty poděbradsko-kutnohorský 

a humpolecký. Dalšími jsou např. Pardubice, Chrudim, Jičín 

či Litomyšl. Kostelů a kaplí je celkem 1008. Do roku 1972 byla součástí diecéze i 

oblast polského Kladska. 

Diecéze vznikla roku 1664. Významnými biskupy ve 20. století byli Mořic Pícha 

(1869–1956), který na biskupa tajně vysvětil Karla Otčenáška. Od roku 1956 už zde 

biskupové kvůli komunistům nesměli působit.  

Vpravdě naším biskupem byl otec arcibiskup Karel Otčenášek (1920–2011). Ten 

byl ale roku 1950 internován v Želivě na 2,5 roku a pak byl vězněn až do roku 

1962. Později působil jako kněz, nejdéle v Trmicích u Ústí n.L., tedy mimo svoji 

diecézi. Biskupského úřadu se mohl ujmout teprve v roce 1989. Setkat jsme se 

s ním mohli jak v Borovnici, tak i na Zhoři či v Křivsoudově. V letech 1998–2010 byl 

diecézním biskupem Mons. ThLic. Dominik Duka OP. 

Do této diecéze to máme jen pár kilometrů, a proto 

mnozí z nás jezdí do Želiva, Zahrádky nebo do Kutné 

Hory. Mezi poutní místa patří vedle Želiva Chlumek 

(Luže) u Chrudimi, klášter Broumov, Kuks nebo Králíky. 

Biskupové jsou zde: J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál 

JU.D. (*1958) od roku 2011, diecézní a Mons. Josef 

Kajnek (*1949), od roku 1992, pomocný.  
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OHLÉDNUTÍ – PATER RUDOLF VOŠICKÝ 

Otec Rudolf Vošický se narodil 8. června 1931 

v Keblově. Po absolvování měšťanské školy ve 

starých Dolních Kralovicích pokračoval ve studiu 

na reálném gymnáziu v Benešově, které úspěšně 

zakončil maturitou v roce 1951.  

V bouřlivé a pro církev nepřátelské době se mu 

podařilo nastoupit do kněžského semináře 

v Praze-Dejvicích a zahájit studium na teologické 

fakultě. Po dvou letech ale byla fakulta komunisty 

vyřazena z university a přesunuta do Litoměřic. 

Fakultu absolvoval a kněžské svěcení přijal roku 

1955.  

Jeho prvním působištěm byla farnost Nejsvětějšího Srdce Páně v Hradci Králové, 

kde po tři roky působil jako kaplan. Od roku 1958 pokračoval ve své kněžské činnosti 

v Předhradí u Poděbrad. Po celá desetiletí pracoval na vinici Páně na Kolínsku a 

Nymbursku. Jeho farnostmi byly Žehuň, Sány, Velim, Libice nad Cidlinou a potom 

v letech 1973–1991 znovu Žehuň.  

Od 1. 1. 1991 nastoupil otec Rudolf Vošický jako farář do nedalekého Lukavce, který 

tehdy stejně jako naše farnosti patřil do královehradecké diecéze. V následujících 

letech se pak Lukavec stal součástí diecéze 

českobudějovické.    

Po dobu nemoci P. Jana Pacíka vypomáhal 

na Zhoři a v Borovnici. Po jeho úmrtí převzal 

tyto farnosti na celých sedm let. Pravidelné 

zde sloužil mše svaté až do konce roku 1998. 

Mše svaté v Borovnici byly vždy v 11 hodin a 

na Zhoři ve 14 hodin. Jako lektor s ním přijíž-

děl pan Josef Pinkas.  
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I po letech v dobrém vzpomínáme na to, jak pater Vošický precizně vedl mše svaté, 

na jeho laskavost, obětavost, na vlídné slovo a jemný humor. 

Připojuji dvě příhody z jeho života, které mi sám vyprávěl a které obě svědčí o jeho 

skromnosti i smyslu pro humor. Obě se odehrály za jeho působení na Nymbursku. 

Výuka náboženství za komunistů byla provázena šikanováním ze strany ředitelů škol 

i nadřízených úřadů. Pater Vošický šel jednoho odpoledne na základní školu a čekal 

na chodbě na zvonění, aby mohl odučit svoji hodinu náboženství. Velmi ho překva-

pilo, když k němu přiběhl ředitel školy a podlézavým hlasem spustil: „To jsem rád, že 

k nám přicházíte, už se vám nemůžeme dočkat!“ Bohužel, brzy se ukázalo, že šlo o 

omyl. Ředitel si kněze spletl s očekávaným opravářem hodin. Inu, za komunistů se 

řemeslníci těšili větší vážnosti… 

Druhý příběh se odehrál přímo v jednom z venkovských kostelů na Nymbursku. Otce 

Vošického brzy po jeho příchodu překvapilo, že voda na mši svatou je trošku slaná. 

Protože věděl, že v kraji vyvěrá poděbradka, po nějakou dobu to neřešil. Také ne-

chtěl místní lidi nijak urazit. Jaké však bylo překvapení, když jednou potřeboval svě-

cenou vodu a pochopil, kam se během těch několika týdnů poděla… 

AŤ ODPOČÍVÁ V POKOJI 

 

FOTO: WEB WWW.MEZILESI.CZ; pan Lebeda z Javorníka, pan Pinkas z Lukavce 

http://www.mezilesi.cz/
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PŘÍMLUVY Z NÁRODNÍ POUTI VE STARÉ BOLESLAVI 

Někteří z nás farníků jsme se zúčastnili Národní svatováclavské pouti. Mnozí další 

sledovali mši svatou v televizi či v rádiu. Přímluvy, které tam zazněly v rámci mše 

svaté, jsou opravdu aktuální: 

• „Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, prosíme za ev-

ropské národy. Kéž se navrátí ke svým křesťanským kořenům, znovu na-

leznou svoji identitu a zachovají starý kontinent dalším generacím.“  

• „Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší 

pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou na-

dějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji“  

• „Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého prosíme za Církev v naší vlasti. 

Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit se 

zhoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření.“  

• „Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži 

opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a 

dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí.“  

• „Na přímluvu svaté Ludmily a svatého Víta prosíme za naše školství. 

Kéž dokáže i v dnešní době plné relativismu a všemožných nástrah vycho-

vat z mladých lidí opravdové osobnosti, které se stanou zodpovědnými dě-

dici české země.“  

 

MĚSÍC LISTOPAD – APOŠTOLÁT MODLITBY  

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a 

skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří 

patří k jiným náboženstvím. 

Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality.  
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NÁSTĚNKA FARNOSTI 

SLAVNOSTI A SVÁTKY V LISTOPADU (výběr) 

1.11. - Všech svatých (slavnost) 

2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

4. 11. - sv. Karla Boromejského, biskupa (památka) 

9. 11. - Posvěcení lateránské baziliky (svátek) 

11. 11. - sv. Martina, biskupa (památka) 

20. 11. - Slavnost Ježíše Krista krále 

25.11. - sv. Kateřiny 

30. 11. - sv. Ondřeje, apoštola (svátek) 

Advent letos začíná 3. 12. 

 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA (posvícení) – Mnichovice 5.11., Borovnice 

12. 11. (sv. Martina), Jeníkov 26. 11. (Slavnost Ježíše Krista Krále) 

 

ADOPCE NA DÁLKU 

Adopce stále probíhá a částky přibývají. V neděli 15. 10. bylo vybráno:   

➢ Borovnice:   1063 Kč;  

➢ Čechtice   3700 Kč; 

➢ Křivsoudov  2444 Kč 

Součet za uplynulé dva měsíce:    7208,- Kč 

Celkem k 15.10.2017: 10288 Kč + 7208 = 17494 Kč  
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MODLITBY ZA ZEMŘELÉ A ŽEHNÁNÍ HROBŮ: 

Sobota 28.10. 

Zhoř             16:00 za zemřelé, začátek na hřbitově žehnání hrobů 

Středa 1.11. 

Borovnice 15:30 za zemřelé, začátek na hřbitově žehnání hrobů 

Čtvrtek 2.11. 

Čechtice 17:00 za zemřelé, začátek na hřbitově žehnání hrobů 

Pátek 3.11. 

Křivsoudov 17:00 za zemřelé, začátek na hřbitově žehnání hrobů 

Sobota 4.11. 

Jeníkov         16:00 za zemřelé, začátek na hřbitově žehnání hrobů 

(Zhoř 16:00    MŠE NEBUDE!!) 

Neděle 5.11. 

Mnichovice 11:00 poutní mše za zemřelé, začátek na hřbitově žehnání hrobů 

(Borovnice    11:00 MŠE NEBUDE!!) 

 

PRVNÍ PÁTEK –  Křivsoudov, 16.15 – adorace a svátost smíření, 17.00 – mše sv. 

SPOLČO KUBA – termíny spolča: 3. a 17. 11., jako obvykle v 17 a 19 h. 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI – 1. neděle v měsíci, Křivsoudov 

VIKARIÁTNÍ KONFERENCE – 3. úterý v měsíci; 21. 11. – mše svatá i konfe-

rence v Čechticích; celebrant: P. Jerzy Cymanowski, kazatel: P. Miloslav Kněz 

ZMĚNA ČASU – z 28. na 29. 10. posun o 1 hodinu zpět (3.00 2.00); v Bo-

rovnici zůstávají mše svaté v neděli zatím v 11.00; o případných změnách bu-

dou návštěvníci kostela včas informováni; Křivsoudov ve všední den – posun 

z 18 hodin na 17 hodin 

DUCHOVNÍ REKOLEKCE PRO DŘÍVE NAROZENÉ v Beskydech (7.-10.11.2017) 

jsou ZRUŠENY z důvodu malého počtu účastníků. 
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SBÍRKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 

 
 Čechtice Křivsoudov Borovnice Zhoř Celkem 

4.9.2016 950 2 210 570 
 

0 3730 

 
11.9.2016 1 060 1 710 490 1430 4 690 

 
18.9.2016           1 010 2 160  0 3 170 

 
25.9.2016 905 2 415  2 190 0 5 510 

      

 Celkem 
 

3 925 8 495  3 250 1 430 17 100 

 

Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi – 11. 11. 

POCHOD – OHLÉDNUTÍ – pochod se vydařil, bylo nás asi 50 (což je rekord 

podzimních pochodů), děkujeme všem, kdo přišli i těm, co pomáhali; fotky se 

objeví na www.farnostcechtice.rajce.net 

PRODEJ KNÍŽEK – 3. 12.; Čechtice a Křivsoudov – vždy po mši svaté 

 

POZVÁNKY ODJINUD 

CHARITA VLAŠIM 

KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU 

Koncert se pro onemocnění jedné zpěvačky přesunul z 5. na 17. října, ale o vynika-

jící zážitek jsme nebyli ochuzeni. Zaplněný vlašimský kostel zavzpomínal na dobu, 

kdy písničky Spirituál Kvintetu burcovaly proti komunistické diktatuře a uvědomili 

jsme si také, že jejich poselství platí pořád. 

PŘEDNÁŠKY PHDR. IRENY LESOVÉ 

Svět včera a dnes v zrcadle věků – 9.11., 15.30 – 16.30 

Význam tajemství v životě lidí čtvrtek 14.12., 15.30 – 16.30 

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU – někteří účastníci jsou i z naší farnosti, podzimní se-

mestr je již obsazen, první přednášky v úterý 17.10., další během října a listopadu. 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – každé úterý–7., 14., 21., 28. 11. ve 14.00 – Farní besídka  

KLUB SENIORŮ – každý čtvrtek–2., 16., 23., 30. 11., v 16.00 – Farní besídka  
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA: sobota 11. 11. V den konání mají lidé z celé 

České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a nově i vybrané drogistické 

zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze.  Pokud se chcete zapojit 

jako dobrovolník, můžete se registrovat na stránkách Farní charity Vlašim. FCH 

Vlašim působí v: Billa Vlašim, Tesco Vlašim a Tesco Zruč.  
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PRAHA – Arcidiecézní charita Praha pořádá 31. 10. ve Smetanově síni Obecního 

domu koncert ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Na programu je Requiem 

W. A. Mozarta, na památku kardinála Vlka, moderuje Marek Eben. 

PRAHA – Arcidiecézní setkání ministrantů – sobota 11. 11.; další informace na 

www.apha.cz 

GODZONE TOUR – Odhodlání měnit svět – SH Královka v Praze; 18.00 18–21  

 

ŽELIV – SEMINÁŘE IRSKÉHO KNĚZE P. PATRICKA COLLINSE, CM                                        

Proroctví – schopnost rozumět přítomnosti a číst znamení doby; 3.– 5.11.2017 

Tento krátký kurz prozkoumá, co proroctví jako jedno z nejdůležitějších charismat je. 

Kurz bude zaměřen na proroctví jako způsob čtení znamení času a na to, co nedávní 

papežové a proroci řekli o možných božích cílech v ne příliš vzdálené budoucnosti.  

Křesťanská modlitba (se zaměřením na Lectio Divina a kontemplaci) 7.-9.11. (út – 

čt) Tento krátký kurz se zaměří podstatu kontemplativní modlitby, na motivy, díky 

kterým bychom si ji mohli oblíbit a na některé praktické možnosti její praktikování, 

především při Lectio divina.  

Boží otcovské srdce – seminář jeffa Scaldwella – 28.11. – 3.12. 

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. GORAZDA TOMÁŠE PLAVNICKÉHO – 12.11., 10.30 

 

PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM – BLAŽEJOVICE, koncertní síň obce – 3.11., 

19 hodin; vstoupí Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček 

KLADRUBY, REHABILITAČNÍ ÚSTAV, koncertní síň – 10.11 v 18 hodin, soubor 

Praga camerata a Alfred Strejček 

 

VYSTOUPENÍ ČECHTICKÉ KAPELY DIOGENES 

LOUŇOVICE POD BLANÍKEM,  sál zámku – 25.11., 19.00 

ZRUČ N.S., zrcadlový sál zámku – 8.12., 19.00 

ZAHRÁDKA, kostel sv. Víta – sobota 9.12., 17.00 

ČECHTICE, kostel sv. Jakuba – 22.12., 19.00 

 

 

 

http://www.apha.cz/
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POHŘEB P. RUDOLFA VOŠICKÉHO V BASILICE SV. VÁCLAVA VE STARÉ 

BOLESLAVI A NA TAMNÍM HŘBITOVĚ, 12.10.2017 
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Foto: pan František Pinkas 
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PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ – NAČERADEC A OKOLÍ – 21. 10. 2017  
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POZVÁNKY 
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