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úžasné a nadčasové. Možná nás
překvapí ten stručný rozkazovací
způsob, jakým je řečena tato věta.
Je na konci popisu apoštola Pavla,
jak má vypadat život člověka, který
se odevzdal Kristu. A přece – jakoby
nezapadala do toho podrobného    
 a barvitého popisu. Jakoby to bylo
něco samozřejmého, co nám je
přece jasné - „jen vám to chci
připomenout“. Ale je to opravdu
tak? Jsme vděční? Je to náš životní
postoj? Nebo jsme věčně
nespokojení, reptající, šířící kolem
sebe negativní zprávy? Vždyť je toho
tolik, co nás znepokojuje, co nám
oprávněně nahání strach a bere
nám radost. Ale v době apoštola
Pavla tomu nebylo jinak, a přece
napsal tuto větu. I vděčnost patří
mezi znaky života s Kristem!
   Nemusíme psát dopisy, ale
zkusme si každý den konkrétně
zformulovat alespoň jeden důvod
(ale raději víc!), za co jsme vděční.
Pak si uvědomíme, kolik toho
máme a každý den dostáváme.
Spoustu konkrétních hmotných
darů,  ale   především  Boží  milost                       
a každodenní odpuštění.                    
A nezapomeňme děkovat -
především Pánu Bohu a také lidem
kolem nás. 
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ÚVODNÍK

Vydali jsme nový letákVydali jsme nový leták  
o manželstvío manželství

          edávno se mi dostala do rukou
knížka Václava Cílka, významného
českého geologa, spisovatele            
 a popularizátora vědy „Jak přejít
řeku“. Zaujala mne m.j. kapitola       
 o vděčnosti s názvem: „Praktikování
vděčnosti je lepší než návštěva         
 u psychiatra“. Zmiňuje výzkum řady
psychologů, kteří se v posledních
dvou desetiletích zabývali tímto
tématem. Došli k tomu, že „lidé,
kteří si v sobě vědomě pěstují postoj
vděčnosti za to, co dostali, a ne
vzteku na to, co jim v životě uteklo,
popisují tento proces jako přechod
od černobílého k barevnému vidění
světa.“ Psycholog Joel Wong
prováděl výzkum se skupinou lidí,
kteří hledali pomoc ve svých
psychických potížích. První skupině
radil, aby každý týden napsala
dopis, kde vyjádří svou vděčnost.
Druhá skupina v dopise popisovala
své stavy, pocity a problémy. Když
po 12 týdnech tento experiment
hodnotil, zjistil, že první skupina na
tom byla výrazně lépe a nezáleželo
na tom, jestli dopisy odeslali nebo
ne. Když si přečteme úvodní biblický
verš,    žasneme,   jak   je   Boží  slovo               



Tyto publikace můžete objednávat
jednotlivě nebo hromadně, ale
navíc je k těmto materiálům
připraven komplexní projekt
vhodný pro nějakou speciální akci
ve sboru nebo třeba v mateřské
škole (publikace, pozvánka,
animované video, vzorky k tvořivé
činnosti děti). I o ten si můžete
napsat. Ke kalendáři Dobrá setba
2023 poznamenáváme, že  k  dispo-
zici je jako obvykle knižní nebo
závěsné vydání. Přednostně
dodáváme kalendáře jednotlivcům,
objednávejte kvůli snadnějšímu
balení sudý počet kalendářů,
nejlépe 2, 4 nebo až 6 ks.
Hromadné objednávky jsou možné,
ale můžeme je zaručit až po
přezkoumání skladových zásob
kalendářů. 
         V průběhu celého roku jsme se
věnovali rozesílání misijní literatury
těm z vás, kteří si ji objednali za
účelem osobní nebo sborové
evangelizace. Rozsah odesílané
literatury se pohybuje od 10 ks
letáků až do tisícových
položek.Několikatisícové dodávky
jsme postupně zaslali např. do
Luhačovic, Litoměřic, Brna, Kutné
Hory. Všem distributorům
děkujeme    za  to,  že  se  s  lidmi  ve 

                ilí přátelé,
v těchto závěrečných týdnech
pohnutého roku 2022 přicházíme
nejen s čerstvou nabídkou námi
vydávané křesťanské literatury            
a kalendářů Dobrá setba 2023, ale
také s novou podobou tradičního
Oběžníku, který se k příznivcům
KPK dostává již dlouhých 31 let.
Jeho grafická podoba  je  dílem  naší  
nové  kreativní    kolegyně    Alžběty, 
která se vám  představí  v  samosta-
tném článku. Doufáme, že vás
zaujmou také obsažené texty,
povzbudit vás může již třeba náš
úvodník na téma „vděčnost“ nebo
můžete získat dobrou radu do
života ze zajímavého rozhovoru
převzatého ze Slovenska. 
    Tím ale novinky nekončí, díky
tomuto novému posílení
miniaturního týmu KPK, se naše
misie prezentuje také na
Facebooku, YouTube a na úplně
nových webových stránkách
www.ikpk.cz. V naší nabídce
naleznete mimo dvou nových
letáků a jedné nově připravené
vánoční pohlednice (viz příloha
Oběžníku), také dvě publikace pro
děti předškolního a mladšího
školního věku s názvem NOE              
a  ZÁCHRANÁŘ JEŽÍŠ. 
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Zpráva Vladimíra Kšíkala,
vedoucí práce KPK, z.s

PÁR SLOV ZE ŽIVOTA… (KPK)      
 

M
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svém okolí dělí o dobrou zprávu
Evangelia v tištěné podobě.
      Překvapivé události z února 2022
nás vedly k finanční pomoci ve
prospěch práce s ukrajinskými
uprchlíky, kdy jsme zaslali peníze
sesterským organizacím na
Slovensku a v Polsku, kde probíhala
akutní péče o lidi prchající před
válkou. V krátké době jsme také
získali literaturu v ukrajinském
jazyce, např. leták Modlitba,
Evangelium podle Jana a také celý
Nový zákon v tomto jazyce. 
Vše můžete objednávat pomocí
kontaktního   kupónu,  mailu  nebo 
přes webovou stránku www.ikpk.cz. 
Použití těchto materiálů záleží na
vašich možnostech a nápadech,
např. jeden křesťan od nás odebral
větší množství Nových zákonů pro
ukrajinské kolegy ve firmě. 
  Právě závěr tohoto roku
představuje také vhodnou
příležitost  pro  šíření  Evangelia pro-
střednictvím vánočních pohlednic,
které jsme také přiložili do
Oběžníku.
V posledních letech negativně
ovlivněných epidemií a válkou jsme
zakusili opravdovou věrnost řady
přátel    KPK,    kteří    se    nenechali 

http://www.ikpk.cz/
http://www.ikpk.cz/


O B Ě Ž N Í K   |     3

O B Ě Ž N Í K  6 9
 

odradit nepříznivými okolnostmi     
 a dále pracovali s naší evangelizační
literaturou a také nás modlitebně
nebo finančně podporovali. 
Opravdu si neobyčejně vážíme této
podpory a je to pro nás velkým
povzbuzením. Těšíme se na vaše
objednávky.

S přáním pokoje a Boží ochrany          
Vladimír Kšíkal, 
vedoucí práce KPK, z.s.

Naše ukrajinská literaturaNaše ukrajinská literatura

Janovo evangeliumJanovo evangelium

Nový zákonNový zákon



  Projekt je zcela zdarma a jeho
cílem je oslovit rodiny s dětmi
předškolního věku a pozvat je na
církevní půdu.
  Pro takový dětský den jsme
připravili dětskou knížku Noe,
připravené pozvánky, tvoření
Noemovi archy, nápady na hry         
 a také animované video Noe - Bůh
omývá svět, které najdete na našem
Youtubu.
  Myšlenka je taková, že vám
zdarma pošleme knížky Noe             
 a pozvánky. Děti pak přijdou na
vaši církevní půdu, kde si užijí
zábavu           v podobě her, vyrobí si
vlastní Noemovu archu z papíru,
společně se podívají na animované
video Noe a jako odměnu si děti
odnesou domů zdarma knížku Noe.
     V letě proběhlo několik dětských
dnů a věřím že u všech se to
proměnilo v hezkou akci. Také jsme
oslovili nějaké  křesťanské školky,
zda by si nechtěly použít podklady     
o Noem.
    Jedna škola nám napsala jak jejich
den probíhal a pro nás z KPK to bylo
skutečně velkým povzbuzením.
Jiné sbory měli naplánovaný vlastní
dětský den a jen použili naše
podklady pro rozšíření aktivit. 

       poslední roce se KPK poprvé
začalo zaměřovat se svou
literaturou i na děti. Myslíme si, že
skrze děti lze zasáhnout celou
rodinu. A tak máme pro vás
připravenou ne jednu, ale rovnou
dvě knížky zaměřené na děti
předškolního věku a s ním spojené
dva projekty. 
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Naše nové knihy 
Noe - Bůh omývá svět 
a Záchranář Ježíš.
Objednávejte 
na našem webu ikpk.cz
nebo na našem emailu
kristusprokazdeho@gmail.com

Noe - Bůh omývá svět
 

Anotace: Svět, který Bůh stvořil, se
zašpinil. Takový svět byl ale příliš velký
na to, aby se vešel do pračky. Jak ho
Bůh tedy očistil? Pojď se s námi
podívat na to, jak si Bůh použil Noeho
a velikou loď a omyl celý svět, aby
mohl začít znova. 

Tuto dětskou knížku jsme vydali         
v rámci projektu Dětský den              
 s Noem. 

EVANGELIUM PRO DĚTI

V

Záchranář Ježíš

Anotace: Doufám, že máš rád
překvapení, protože tento příběh je
jich plný. Tento svět se rozbil, a tak
Bůh poslal svého syna Ježíše, aby ho
zachránil. Přečti si a objev, jak je
záchranář Ježíš lepší než ten nejlepší
policista, doktor nebo hasič.
Záchranář Ježíš nenosí uniformu
nebo superhrdinský plášť. Ježíš totiž
přišel na tento svět jako miminko, co
nosilo plínky. 

Tato kniha, stejně jako kniha Noe je
vydaná v rámci projektu, v tom
případě s názvem Záchranář              
z Betléma. 
Máme připravenou knížku,
pozvánky, tvoření betléma a také
animované video. 
Vše posíláme zdarma, knihu si však
můžete objednat i samostatně. 
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         dyž nehledím, nic nevidím.
Vidět jen pouhým nahým okem ale
ještě neznamená, že můžeme
zhlédnout poklady skryté za
oponou duchovního Božího
království a světa. Když pak ale jen
na chvilku hledíme na svět kolem
nás okem našeho ducha, naskytne
se nám příležitost spatřit něco
nového, krásného a možná                 
i nadpřirozeného.  
     Byl to klidný jarní podvečer a já
jsem měl po více než roce skvělou
příležitost zastavit se a trávit čas se
svou maminkou. Jako dospělému
muži, manželovi a a otci tří dětí se
mi tak často nepřihodilo, abych měl
tuto možnost posadit se na gauč       
a promarnit pár okamžiků bez
telefonu, bez počítače, bez stresu    
 a jen s ní. 
    Z domova jsem odešel, když mi
bylo čtrnáct a jako hodně jiných
mladých lidí jsem toto těžké
rozhodnutí udělal proto, abych
následoval svůj sen. Mým snem
bylo stát se profesionálním
tanečníkem a snad dobýt ta prkna,
co znamenají svět. Tento odchod
od tepla rodinného krbu se odehrál
zhruba před dvaceti pěti lety. Dnes
jsem byl ale opět zde, mezi těmi
známými zdmi tehdy našeho, dnes 

K
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Jiří Voborský
je president Nadace 10M,
která toto léto pořádala
festival Tep Fest, na kterém se
podílelo i KPK.

www.10Mfoundation.org
 

již jen maminčina bytu a já byl moc
rád, že jsem opět s ní. Slunce
zalévalo obývací pokoj svým
světlem a teplem,  my jsme spolu
seděli, povídali si o životě, o práci   
 a rodině, vzpomínali společně na
tátu, který nás již navždy opustil. Ale
také jen tak seděli ve společnosti
jeden druhého, aniž bychom
museli cokoli říkat. Já byl s ní a ona
se mnou.
       Cesta mého života mne přivedla
do velkých dálek, za Atlantický
oceán do Ameriky, kde jsem od
svých osmnácti let pracoval jako
tanečník, choreograf, a umělecký
šéf. Když jsem byl ještě studentem
na konzervatoři, změnila Sametová
revoluce směřování našeho
národa. Rok po ní se pak náhle vše
změnilo i ve mně, když jsem úplně
zázračně a nečekaně poznal milost
a lásku Pána Ježíše a odevzdal mu
svůj život. Byl to právě král Ježíš,
který mne přivedl do Spojených
států a otevřel mi cestu k práci         
 v profesionálním křesťanském
baletním souboru. Nyní jsem se
jednou za rok vracel do Evropy,
abych s kolegy z Balletu Magnificat
zvěstoval o Boží zázračné lásce        
 a milosti skrze představení                 
v  divadlech  evropských  metropolí 

... Sametová revoluce změnila... Sametová revoluce změnila
směr našeho národa. Rok posměr našeho národa. Rok po
ní se pak náhle vše změniloní se pak náhle vše změnilo        
  i ve mně, když jsem úplněi ve mně, když jsem úplně
zázračné a nečekaně poznalzázračné a nečekaně poznal
milost a lásku Pána Ježíše amilost a lásku Pána Ježíše a
odevzdal mu svůj život.odevzdal mu svůj život.

 a měst, těch českých nevyjímaje.             
 Po jednom takovém
dvouměsíčním turné jsem teď
seděl na gauči s maminkou, daleko
od potlesku diváků, světel
televizních kamer, per                
 a záznamníků novinářů, rámusu
letištních a hluku hotelových hal.
Jak rád jsem si užíval ten krásný
klid, když se znenadání a bez
jakéhokoliv varování skrze okna
našeho obývacího pokoje spolu          
s tím krásným slunečním
paprskem začaly také vinout tóny     
a rytmus kapely, která měla
koncert v parku před maminčiným
domem. Ať jsme okna zavírali jak
jsme mohli, ta hudba se nedala
utlumit, byla vnuceným hostem
naší společnosti a nabourávala
idylku našeho společného času.      
 A v tom jsem najednou spatřil tu
úžasnou duchovní příležitost            
 a představu, že by třeba jednou
takhle pluly Boží chvály do bytů
těch zhruba třiceti tisíc obyvatel
tohoto ústeckého sídliště. 

HLEDĚT OKEM VĚČNÉHO SRDCE
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našich srdcí Jemu, který nás
vykoupil, a přitom Jej představit
českému publiku v odpočinkovém,
ale profesionálním stylu. Vše začalo
soukromým setkáním s nově-
nalezenými přáteli právě v Ústí nad
Labem, kdy jsme spolu začali
nejenom snít, ale i hledět skrz
duchovní oči abychom spatřili to co
ještě nebylo možné vidět okem
přirozeným. A pouhý nápad se začal
pomalu měnit ve vizi, která nabyla
života 10. srpna na jevišti v parku
pod oknem maminčina bytu.
Během odpoledne jsme viděli
zhruba třista lidí, kteří si přišli
poslechnout profesionální zpěváky
z Ameriky a Čech a podívat se na
profesionální výkony amerických
tanečníků, kteří právě zde, na jevišti
uprostřed Ústeckého parku, svým
uměním vyzvedali jméno Pána
Ježíše. Během Tep Festu, který se
opakoval pak i v Děčíně a Liberci,
pět českých srdcí přijalo spasení
Pána Ježíše, a zhruba pětset dalších
lidí mělo snad úplně poprvé
možnost pocítit přítomnost
mocného Božího Ducha a prožít
jeho nadpřirozenou přítomnost při
Tep Festu 2022. 
   

Jaké by to asi bylo? Bylo by to vůbec
možné? Jak by to bylo krásné!      
     Ani ve snu mne tehdy nenapadlo,
že Pán povolá právě mne k tomu,
aby se tato myšlenka stala
skutečností. Mnoho vody uplynulo
pod mostem času od toho jarního
podvečera, já jsem mezitím ukončil
roli prvního sólisty souboru               
 a skromně následoval povolání
mého Pána k nové službě, ke
službě, která by přinesla jeho lásku
do srdcí českých lidí. 
Psal se rok 2020, kdy jsem během
sekání trávníku u našeho domu       
 v americkém Jacksonu obdržel vizi
pro Nadaci 10M, nadaci jejíž mise
by byla zde doma, v Čechách, neboť
právě tady, v této krásné a malebné
zemi uprostřed Evropy, žije téměř
deset milionů lidí, kteří osobně
nikdy nepoznaliúžasnou lásku            
a odpuštění Spasitele Ježíše Krista.
Právě oni byli těmi, pro které jsem
byl povolán vzdát se všeho, co se mi
za třicet pět let taneční kariéry stalo
každodenním a normálním,               
 a s vírou a se zrychleným tepem
vstoupit na tuto novou cestu
stavění Božího království doma         
 v Čechách. 
        Jednou z praktických vizí se stal
Tep Fest, program profesionálního
charakteru při kterém by zněly Boží
chvály doprovázené tancem              
 a dalšími  prvky vyjádření 
 vděčností
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... zhruba pětset dalších... zhruba pětset dalších        lidílidí
mělo snad úplně poprvémělo snad úplně poprvé
možnost pocítit přítomnostmožnost pocítit přítomnost
mocného Božího Ducha amocného Božího Ducha a
prožít jeho nadpřirozenouprožít jeho nadpřirozenou
přítomnostpřítomnost

  Nadace 10M již pracuje na
druhém ročníku festivalu pro rok
2023, kdy plánujeme zopakování
Festu v Ústí n.L., ale i přidání
dalších měst jako je například
Roudnice nad Labem, České
Budějovice nebo Tábor a Nová
Paka. 
     Přeji si, abyste byli povzbuzeni
nejenom tím, co Pán dělá skrz
Nadaci 10M, ale hlavně sami
hledali to, co není vidět pouhým
okem, ale to, co je potřeba spatřit
očima vašeho ducha a vaší víry.
Vždyť my všichni jsme Božími
instrumenty v jeho mocných
rukách a každý z nás máme své
místo v budování jeho slávy             
 a království jak v Čechách, tak i po
celém světě. Snad se někdy
setkáme na jednom z budoucích
Tep Festů, které nám Pán dovolí
uskutečnit ve městech po celé naší
krásné zemi. Těším se na vás.
Bohu buď všechna sláva.
V jeho síle,
Jiří Voborský

... právě zde v této krásné a... právě zde v této krásné a
malebné zemi uprostředmalebné zemi uprostřed
Evropy žije deset milionů lidí,Evropy žije deset milionů lidí,
kteří osobně nikdy nepoznalikteří osobně nikdy nepoznali
tu úžasnou lásku a odpuštěnítu úžasnou lásku a odpuštění
Spasitele Ježíše Krista.Spasitele Ježíše Krista.
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Pohlednice Kořeny

Text: Na vánoční čas se u něj
setkáváme. Obdivujeme jak krásně
je nazdobený, jak celý září. Nikdo si
však nevšímá, že mu něco chybí.
Kořeny.
Vánoční stromeček je krásný, ale
odsouzený ke smrti, protože byl
odťat od svých kořenů, které mu
dávaly život. 
S koncem vánočních časů končí          
i sláva vánočního stromečku. A on
končí uschlý, sám, nikdo ho už
doopravdy nevidí. 
Času obdivu a lásky prošla expirační
doba. 
Takový strom pak v mnohém
připomíná mě i tebe. I my se cítíme
odtrženi a odsouzeni k tomu, že
jednoho dne nás odloží a ztratí         
 o nás zájem. 

    ánoční čas je už za rohem.
Většina z nás už po roce vytáhla
teplé oblečení, protože po ránu je
už vážně zima a KPK vytahuje po
roce nabídku evangelizačních
vánočních pohlednic, určenou pro
lidi ve vašem okolí.
   Pohlednice můžete použít při
osobní evangelizaci – můžete je 
 darovat lidem, které osobně znáte
nebo i neznáte. Také je můžete
přiložit k vánočním dárkům, místo
kartiček se jménem. Lze je však          
i použít jako pozvánku na vánoční
shromáždění.          
    Stačí si tedy jen rozmyslet, jaká
forma by pro vás byla nejlepší          
 a objednat si množství, které jste
schopni reálně rozdat. My je Vám
následně zdarma zašleme.
  Letos máme pro vás tedy
připraveny tři druhy pohledů,         
 ze kterých si můžete vybrat.
Všechny se od sebe odlišují jak
vzhledem, tak textem.
Všechny se však otevírají a mají roz-
měr 14x14cm.
     Objednávat pohlednice můžete  
 z našich stránek ikpk.cz, zasláním
přiloženého kupónu, nebo nám
napište na náš email:
kristusprokazdeho@gmail.com
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Pohlednice objednávejte na
našem webu ikpk.cz
pomocí přiložené kupónu
nebo pomocí emailu
kristusprokazdého@gmail.com

POHLEDY VÁNOC

V Víme to a tak se zdobíme               
 a zkrášlujeme, abychom k sobě
přitáhly obdivné pohledy a lásku
lidí kolem nás. 
Zakrýváme tím ale fakt, že bez
kořenů jsme odsouzeni ke smrti.
Tohle je ten opěvovaný život? S tak
krátkou expirační dobou?
Takto život stromu ale nemusí
končit. 
Ve vánočním čase si připomínáme,
jak se sázeč stromů sám stal
stromem. 
Stal se stromem a dobrovolně se
nechal odseknout od svých kořenů,
aby své kořeny nabídl tobě. 
Cítíš se sám a odtržený od
ostatních? Máš pocit, že tě nikdo
skutečně nevidí? Máš pocit, že
jakmile sundáš ze sebe všechny ty
ozdoby, ztratíš všechen obdiv          
 a lásku?
Bůh, který se stal člověkem tě zve:
Vezmi strom svého života a postav
ho na mé kořeny. Já ti skrze ně dám
život, který nikdy nekončí. Můj
obdiv a můj zájem o tebe totiž
nemá žádnou dobu trvanlivosti. Má
láska k tobě trvá věčně.
Zapusťte tedy kořeny hluboko
do Boží lásky. Jen tak poznáte, co
je Kristova láska v plné její šíři     
 a délce, hloubce i výšce. 
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Pohlednice Dárek
 

Když se zeptáme dětí, na co               
 o Vánocích těší nejvíce, jsou
upřímné. Na nic si nehrají. Nesnaží
se hledat tu správnou odpověď.
Bezmyšlenkovitě odpoví: „Na  dáre
čky, které budou pod stromečkem!“
A je to naprosto v pořádku. Vždyť
vánoce jsou o dárcích. Těch co
dáváme, těch které dostáváme         
 a těch, které jsme dostali. 
I my dospělí máme rádi dárečky. Je    
v nich ukrytý, zájem, péče, radost,
vědomí, že někomu na nás záleží…
Dary, dané z lásky. A ten největší,
daný nám od Boha, ten může
přinést nejenom radost a lásku do
našeho srdce, ale i úplně nový život,
smíření s Bohem a světem okolo
nás. 
Všechny ostatní dárky jsou dnes
součástí Vánoc jen proto, že Bůh dal
lidstvu o prvních vánocích dar
nekonečné lásky. Ježíše. Bůh to         
 s těmi dárky odstartoval a my
pokračujeme v „tradici“.Při veškeré
té radosti z dárků, přijmeme tedy       
i ten Boží. 
Když se Ježíš narodí v našem srdci,
vánoce pak budou každý den.
Protože on dává nový život, otvírá
nové dimenze, uzdravuje to, co bylo
zraněné, očišťuje to, co bylo
zašpiněné a k tomu všemu nám
otvírá nebe. 
Pokud se neobrátíte a nebudete
jako děti, nikdy nevejdete do
nebeského království. 
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Pohlednice Miminko
 

Na vánoce se Bůh narodil jako
obyčejné lidské miminko – Ježíšek.
Vyroste z něj dospělý muž, který
přitahuje pozornost – uzdravuje
nemocné, vykládá náboženské
texty úplně novým způsobem,
bourá mýty, hádá se s nábožen-
skými autoritami a přátelí se
vyvrheli. 
Jednou ho vyhledá přední
náboženský vůdce Nikodém a ptá
se ho na jeho podivuhodné skutky.
Ježíš mu na to odpovídá: „Kdo se
nenarodí z vody a z Ducha, nemůže
vejít do Božího království.“ Podobně
jako se lidé rodí svým rodičům,
musíme se narodit do Boží rodiny. 
A není zrovna tohle to, po čem
všichni tolik toužíme? 
Udělat velkou tlustou čáru ve svém
životě? 
Začít život úplně nanovo bez všech
omylů a chyb, kterých jsme se
dopustili? 
Teď je tu ta možnost.
Bůh totiž přišel na zem, protože si
lidi, včetně hluboce zamiloval            
 a  kdokoliv kdo uvěří Jeho lásce,
může začít znova.
Jako nový, nepopsaný papír. 
Jako úplně nové stvoření.
Kdo se nenarodí z vody a Ducha,
nemůže vejít do Božího králo-
vství.

Naše nová
nabídka letáků 

od Wernera Gitta
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Dária, povedz nám o dôležitosti
prítomnej chvíle v živote človeka,
alebo v živote s Bohom.

Prítomná chvíľa je to najdôležitejšie.
Lebo to je to, čo žijem teraz. Iba
teraz môžem niečo ovplyvniť,
zmeniť, alebo sa k niečomu
postaviť. V rukách držím iba
prítomnú chvíľu. Môžem ju prijať
alebo odmietnuť. Pre dobro alebo
pre zlo, pre odpustenie alebo pre
neodpustenie sa môžem roz-
hodnúť iba v prítomnej chvíli.            
 S mojou minulosťou už veľa
neurobím. Tá patrí Božiemu
milosrdenstvu. Takisto nemám až
taký veľký dosah na budúcnosť.
Plánujem, chystám si niečo, ale
nedržím ju v rukách. Ovplyvniť
môžem prítomnú chvíľu, a v nej sa
odohrávajú najdôležitejšie veci.        
 V ľudskom rozmere, aj v živote          
s Bohom. Boh mi dáva milosť len na
túto chvíľu, nemôžem si ju
nazbierať dopredu. 
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Rozhovor Gabriela Kosmályho     
s Dáriou Miezgovou                 
 z komunity Blahoslavenstiev.
Tento rozhovor je převzatý se
souhlasem sdružení Na
každom záleží.

Prečo hovoríš, že nám Boh dáva
milosť len na túto chvíľu?

Použijem biblický príklad. Keď Židia
putovali po púšti, šomrali, že
nemajú čo jesť, že nemajú mäso     
 a tak im Boh dal mannu. Prikázal
im, že si vždy majú nazbierať
mannu len na ten konkrétny deň.   
 A čo spraví zodpovedný človek?
Nazbiera si navyše, aby mal, keby
niečo... A z Biblie vieme, že čo
nazbierali navyše sčervivelo. Je to
obraz božej pedagogiky. Boh nám
vždy dá to, čo potrebujeme tu         
 a teraz. Milosť si nemôžeme kdesi
uložiť, nemáme zásobáreň. Je to        
o dôvere, že milosť dostanem na to,
čo teraz potrebujem. Preto               
 v prítomnej chvíli omnoho menej
prežívame strach a obavy                    
z budúcnosti. 

Čiže hovoríš, že Pán Boh istým
spôsobom chce, aby sme sa tu a
teraz učili myslieť na dary, ktoré
nám dáva. 

Určite. Vlastne celé to Božie učenie
je o tom, aby sme s Bohom             
 a s ľuďmi žili naplno a boli šťastní.
Čo nás najviac oberá o šťastie?
Starosti z budúcnosti. Ako to bude?
V Biblii je napísané, že každý deň
má dosť svojich starostí. Veľmi
často si tie starosti pridávame
práve tým, že sa trápime nad tým,
čo ešte nie je, čo je hypotetické. 

Povedzme si viac o absurdnosti
vytvárania si strachu z vecí, ktoré
nás čakajú v budúcnosti. 

Niekedy sa trápime nad vecami,
ktoré ešte vôbec nenastali, ktoré
vôbec nemusia nastať a ak
nastanú, budeme v inej pozícii,       
 v inom rozpoložení, možno
budeme zrelší, možno budeme
mať inú náladu, možno tu budú
ľudia, ktorí nám pomôžu. Keď sa
trápim nad tým, čo ešte nie je, som
ako malé dieťa trápiace sa tým, že
keď bude dospelé, nebude mať
peniaze. Je to niečo skutočne
absurdné. Určite nemôžeme žiť
tak, že sa nebudeme o nič starať.
Musíme plánovať, chystať veci... 
 Ale sme pozvaní k tomu, aby sme
neniesli ťarchu toho, čo tu ešte nie
je. 

SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU

Čo vám napadne, keď sa povie: Sila prítomného okamihu? SústrediťČo vám napadne, keď sa povie: Sila prítomného okamihu? Sústrediť
sa na život tu a teraz, uvedomovať si prítomnú chvíľu, neumárať sasa na život tu a teraz, uvedomovať si prítomnú chvíľu, neumárať sa          
  v starostiach a obavách, nebáť sa budúcnosti... Prítomný okamihv starostiach a obavách, nebáť sa budúcnosti... Prítomný okamih
zdôrazňujú aj východné náboženstvá: zen-budhizmus či hinduizmus.zdôrazňujú aj východné náboženstvá: zen-budhizmus či hinduizmus.
Prekvapivo je súčasťou taktiež Biblie. Na túto tému sme sa rozprávaliPrekvapivo je súčasťou taktiež Biblie. Na túto tému sme sa rozprávali
s Dáriou Miezgovou – psychologičkou a sestrou z Komunitys Dáriou Miezgovou – psychologičkou a sestrou z Komunity
blahoslavenstiev.blahoslavenstiev.  
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Pokiaľ je človek psychicky zdravý,
tak je schopný sa to učiť. Často si
však povieme, že to nevieme a že sa
to nedá. A tak zostávame vo svojom
malom svete smútku a ustaro-
stenosti, na ktorý sme si zvykli. 

Presne ako hovoríš, sme zvyknutí
umárať sa v tejto utrápenosti z
budúcnosti. Ako sa môžeme naučiť
z toho vystúpiť?

Psychológovia hovoria, že ak človek
každý deň poctivo cvičí nejaký návyk
3 týždne, tak sa mu to
zautomatizuje. Najdôležitejšie je
vnútorne sa rozhodnúť, že sa to
chcem učiť. Druhá vec je prosiť si
milosť. Jednoduchým spôsobom,
možno jednou myšlienkou, ktorá
nám pomôže uvedomovať si to.
Náš veľký problém často spočíva
 v tom, že zabudneme. Ráno si dám
predsavzatie, ale spomeniem si
naňho až keď idem spať. Naša
pamäť je tak zaplnená všetkým
možným, že to, čo pre nás nie je
najdôležitejšie, sa nám kdesi stratí. 

Už len uvedomenie si tohto
princípu je 50% úspechu. Toto je
budúcnosť. A čo s minulosťou?

Minulosť je súčasťou nášho života.
Pamäť je darom od Boha, aby som
bola tým istým človekom od
narodenia až po smrť. Keby sme
nemali pamäť, nevedeli by sme, kto
sme. Pamäť má však veľa rôznych
chorôb. Zvykne si dobre zakódovať
negatívne veci, ktoré nás zranili              
a my ich za sebou ťaháme ako
trestanci železnú guľu. Toto môže
byť prekážkou, pre ktorú sa
nevieme pozerať dopredu. Minulosť
je našou súčasťou, ale nemala by
riadiť našu prítomnosť ani
budúcnosť. Mali by sme ju vedieť  
 korigovať.   Druhá   stránka 

minulosti je dobrá. Máme pamäť,
aby sme si mohli pripomínať aj to
dobré, čo sme dostali, aby sme boli
vďační. Vďačnosť voči Bohu robí
život úžasne pestrým, krásnym,
ľahším. Keď si ľudia večer spytujú
svedomie, zameriavajú sa hlavne na
to, v čom zlyhali. Skúste si večer
spomenúť, čo dobré ste v ten deň
dostali od ľudí a koľko dobra ste
urobili vy. Na to zabúdame. 

Kde je hranica medzi
nestrachovaním sa a naivným
optimizmom v súvislosti s budú-
cnosťou? 

Hranicou je realita. Je potrebné robiť
to, za čo som zodpovedná, čo
môžem ovplyvniť. Nie naivne čakať,
že sa Boh postará. Mama či otec
rodiny si nemôžu povedať, že im je
jedno, či prácu majú alebo nie. Sú
veci, za ktoré nesiem zodpovednosť
a na ktoré mám dosah. Ak mám
dosah na to, aby som si prácu
udržala, alebo aby som neochorela,
tak pre to musím urobiť všetko.
Druhá vec sú prílišné starosti,
napríklad, keď ide                                  
 o celosvetovú krízu, ktorú
nevyriešime. 

Povedali sme si, ako sa postaviť      
 k minulosti a k budúcnosti. Ostáva
nám sústrediť sa na prítomnosť. Čo
nám bráni uvedomovať si milosť,
ktorá nám je daná tu a teraz?

 Je to tým, že unikáme. Veľmi často
sú v živote chvíle, keď milosť
prichádza, no my nie sme schopní
ju zachytiť. Lebo sme mysľou inde.
Zamestnávajú nás spomienky alebo
starosti o budúcnosť. Jeden otec
púšte povedal svojmu žiakovi: „Keď
sa modlíš, myslíš na jedlo; keď ješ,
tak myslíš na prácu. Nemôžeš byť 
 spokojný,  pretože  nemyslíš na na
to, čo robíš.“   Preto nie sme schopní 
 

zachytiť tú milosť. Sme prítomní
telom, no duchom nie. Jednou          
 z ciest, ako to zmeniť, je
uvedomovať si svoje telo. Telo
neuniká do minulosti či budúcnosti.
Je tu. Niekedy odložíme svoje veci      
a ani nevieme kam. Pretože nad
tým nerozmýšľame. Učme sa
vnímať svoje gestá. Vnímanie tela
nám pomáha udržať sa                 
 v prítomnosti. 

„Keď sa modlíš, myslíš na jedlo;„Keď sa modlíš, myslíš na jedlo;
keď ješ, tak myslíš na prácu.keď ješ, tak myslíš na prácu.
Nemôžeš byť spokojný, pretožeNemôžeš byť spokojný, pretože
nemyslíš na to, čo robíš.“nemyslíš na to, čo robíš.“  

V západnej spoločnosti oriento-
vanej na výkon sme tlačení do
niečoho úplne iného. Keď robím
jednu vec, rozmýšľam nad troma
ďalšími. Neustále mentálne pra-
cujeme, sme vyťažení a absolútne
unikáme z tej prítomnej chvíle.

 To je pravda. Dôsledkom je
obrovský nárast depresií a rôznych
psychických diagnóz. Psychika to
nezvláda. Keď neakceptujeme limity
človeka, neposunieme sa ďalej. 

Prečo Boh stvoril človeka? 

Boh je láska a stvoril človeka, aby sa
o túto lásku delil. Pretože láska sa
potrebuje deliť. Láska potrebuje
obdarúvať. Láska chce, aby bol
šťastný aj ten druhý. Boli sme
stvorení preto, aby sme žili v
spoločenstve s Bohom. Na tejto
zemi aj vo večnosti. Aby sme jeho
lásku prijali a aby sme následne
milovali tých, čo sú okolo nás. 
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Z čoho pramení skutočná radosť?
Ako začať žiť naplno? 

Potrebujeme si pripomínať, kto sme
a prečo sme tu. Mám na to jednu
vetu: Som omilostený hriešnik.
Všetci sme hriešnici, či chceme
alebo nie. Ale tým to nekončí. Sme
omilostení. To je už iný status.
Omilostený hriešnik je niekto, kto sa
môže tešiť zo života. A prečo som
tu? Aby som sa nechala milovať       
 a aby som tú lásku nezhŕňala pre
seba. Mojím poslaním je priniesť
kúsok dobra a lásky do tohto sveta.
Dáva mi to nielen emocionálnu
radosť, ale aj zmysel. A je tu ešte
jeden rozmer. To, čo tu žijeme, je
len určitý výsek nášho života. Tým
to nekončí. Smrť je prechodom, ale
„tam“ (vo večnosti s Bohom) bude
plnosť. Niekedy je dobré posunúť
ten pohľad za horizont a uvedomiť
si, že k tomuto spejeme. A že toho
dobra a tej lásky, ktoré tu rozdám,
sa mi „tam“ dostane mnoho-
násobne viac. 

Boli sme stvorení preto, aby
sme žili v spoločenstve s
Bohom. Na tejto zemi aj vo
večnosti. Aby sme jeho lásku
prijali a aby sme následne
milovali tých, čo sú okolo nás. 

»Evolucí« se rozumí neřízený vývojový proces, kde si
příroda vystačí sama; biblický princip stvoření s jeho
transcendentním přesahem byl odmítnut jako
překonaný: „Darwin ve své knize zpochybnil
všechno, čemu lidé věřili o lidské duši, o Bohu nebo
o smyslu života.“ Dnes se ukazuje, že je to podobné,
jako psát historii katedrál s vyloučením architektů –
nelze se tak dobrat pravdy. Současný výzkum            
 o informačním základu života a o složitosti
mikrosvěta buňky evoluční ortodoxii zásadně
zpochybnil a vyústil do vzniku teorie inteligentního
plánu, jako diametrálně odlišného přístupu               
 k živému světu.

V chronologicky pojatém sborníku se stovkou
příspěvků podává autor informaci o obsahu diskuse
ve světě, s důrazem na dvě věci zásadního významu
pro naše chápání života: Jednak, u inteligentního
plánu se nejedná o nějaký alternativní pohled
filozofického rázu, nýbrž o vědeckou teorii, jejíž
důrazy znamenají vyvrácení darwinismu. Druhá věc
na to navazuje a týká se přesahu do oblasti víry: Na
základě biblického pohledu na původ člověka a na
problém utrpení a smrti je odmítnut koncept
teistické evoluce, jako nepatřičný a matoucí
kompromis. Nakladatelství

Křesťanský život, 2021
Formát A5, barevný tisk

Počet stran 276, 15 obrázků
 

Josef PotočekJosef Potoček
I řekl Bůh…I řekl Bůh…

Texty na téma »stvoření vs. evoluce«Texty na téma »stvoření vs. evoluce«
  

Rozhovor Gabriela Kosmályho s Dáriou Miezgovou
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směrné ulici postavil obrovský jeřáb
a začal z náklaďáku za ním
vytahovat velké kvádry stavebních
tvárnic.
   Ocitla jsem tak v pasti a trvalo
skoro půl hodiny, než celá ta četa
vozidel vycouvala z ulice ven. 
    Protože jsem ale ten typ, který je
zvyklý všude chodit včas a dávat si
více než půlhodinové rezervy, nic se
nedělo, stále jsem ještě měla dobrý
čas. A tak jsem vyrazila směr Praha. 
    Při cestě autem jsem si pustila
nahlas chvály a měla krásný čas         
s Pánem. 
     Víte, já ty chvíle, kdy jedu sama    
 v autě prostě miluji. Je to totiž můj
čas s Pánem. Jen On a já. 
    Abych vás uvedla do obrazu.
Jsem matka tří dětí, dvě z nich na
domácí škole a nejmladší je tříletý,     
a tak když jsem doma, neustále po
mě někdo něco chce a moc
prostoru pro to, abych byla jen
sama s Bohem, nemám. V autě
mám proto jedinečnou příležitost
užívat si při chválách a modlitbách
jeho přítomnost nebo být prostě
jen  s Ním. 
     A při cestě na letiště jsem měla    
 s Pánem přesně takový čas. Jenže
někde mezi těmi chválami                 
 a   modlitbami     jsem    
 zapomněla 

             ikdy byl si nepomyslela, že se
jednou vydám sama do polské
Varšavy a poznám tam lidi, kteří se
mi stanou blízcí jako rodina. Je však
pravda, že od té doby, kdy jsem
před více než dvaceti lety vydala
svůj život Pánu, se už ničemu moc
nedivím. Jak praví známé rčení:
„Boží cesty jsou nevyzpytatelné.“    
 A moje cesty s Bohem jsou
skutečně dobrodružnou cestou,
plnou Jeho lásky, milosti a věrnosti. 
    A jedním takovým příkladem byla
právě má cesta do polské Varšavy.
Tam jsem se vypravila, abych se
představila jako nová pomoc pro
Vladimíra Kšíkala ve službě Kristus
pro každého. Pořádala se tam totiž
konference Every Home for Christ,
která je naší mateřskou misijní
společností. 
  A to, že to bude skutečně
dobrodružná cesta, mi bylo jasné
už ve chvíli, kdy jsem vyrazila autem
na pražské letiště.
     Plán byl následující: odvézt mého
nejmladšího syna k babičce, vyrazit
na letiště a odletět. Zdá se, že na
takovém jednoduchém plánu nelze
nic zkazit, že?
   Jenže přesně ve chvíli, kdy jsem
dorazila ke své tchýni a vystoupila
se synem z auta, se za mne v jedno-
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Svědectví Alžběty Špičákové, 
nová pomocnice KPK.

ON JE TA CESTA

N
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odbočit z dálnice na obchvat k letišti
a až po několika minutách mi došlo,
že jsem sice nakonec odbočila, ale
na starou cestu k letišti. Cesta
nebyla časově o tolik delší než nový
obchvat, ale přesto… už předtím
jsem měla nějaké zdržení                 
 a představa toho že budu muset
pomalu projet skoro každou
vesnicí, než se dostanu na letiště,
mě vylekala. 
    Tedy.., abych to upřesnila, začala
jsem vyšilovat. 
  „Co jen budu dělat? Já jedu
špatně? Mám se teď obrátit a zkusit
se vrátit? Nezdržím se tak ještě víc?“
A přesně v ten okamžik, kdy jsem
myslela, že otočím auto,  jsem            
v reproduktoru zaslechla text písně:
„Já jsem si vybral tu správnou cestu
a tou cestou jsi Ty, Ježíši.“
    Jednoduchá věta, kterou jsem
slyšela v písni několikrát, ale v tu
chvíli jsem věděla, že ke mně mluví
Bůh. A jakmile mi to došlo, moje
srdce přestalo plašit a já uklidnila. 
 „Vždyť se nic neděje. Tak na letiště
přijedu později. Odlet určitě stihnu.
To, že nepřijedu na svůj stanovený
čas, není nic strašného.“ Toto jsem
si řekla a rozhodla se, že prostě
pojedu dál. 
      Najednou jsem byla tak nadšená 



   Nepoznala bych nové přátelé,
nové bratry a sestry v Kristu, za
které se od té doby každý den
modlím. Nebyla bych neskutečně
povzbuzená jejich osobní
zkušeností s Bohem. Neslyšela bych
jejich příběhy o tom, jak Bůh
jedinečným způsobem jedná v jejich
zemích. 
      Nepoznala bych novou rodinu. 

z toho Božího zásahu, že jsem se
nahlas začala modlit.: „Já vím Bože,
že právě teď jedu po špatné cestě,
ale díky za to, že v životě jsem si
vybrala tu správnou cestu, kterou jsi
Ty.“
    Nakonec jsem v pořádku dojela
na letiště. Cesta přes všechna ta
města a vesnice byla prázdná.
Žádná červená na semaforech,
žádné kolony. Projížděla jsem
prázdnými silnicemi a tak jsem
nakonec měla i čas si dát před
nástupem do letadla oběd a pak      
 v poklidu odletět na konferenci. 
   Téhož dne večer jsem se svěřovala
svému manželovi o tom, jak
nešikovně jsem jela po staré cestě
na letiště a přitom projela snad
každou malou vesničkou, kterou
jsem jen mohla.
 Ale místo toho, abych byla
odměněna jakýmsi pomyslným
povzdechem, se na mě manžel na
dálku usmál. „Bětko, ještě že jsi po
tom obchvatu nejela. Byla tam
bouračka a auta se tam zasekla až
na několik hodin.“
   Asi vám nemusím více přibližovat
ten efekt, který na mne ta
informace měla. Mé srdce se
naplnilo vděčností.
    A tak bych vás chtěla povzbudit,
že i když občas vyšilujeme kvůli
tomu, že věci nejdou jak jsme si
naplánovali, tak právě Bůh je ten,
který má vše pod kontrolou.            
 A pokud jste se rozhodli přijmout
Ježíše, s Ním se nikdy nemůžete
vydat na špatnou cestu. Ať už se
vám to nezdá, ať už prožíváte
jakékoliv pochyby o tom, jaká bude
vaše budoucnost, kam vás jen cesta
vašeho života zavede, pokud po té
cestě jdete s Bohem, nemusíte se
bát. 
       Pokud bych trvala na tom, že se
otočím a pojedu obchvatem Prahy,
protože takhle to bylo v plánu,
ochudila bych se o úžasnou
zkušenost, kterou jsem na
konferenci prožila. Nikdy bych totiž
ten let do Varšavy nestihla. 
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„Okuste a vizte, jak dobrý je„Okuste a vizte, jak dobrý je
Hospodin, blaze člověku, jenžHospodin, blaze člověku, jenž
doufá v něj.“doufá v něj.“  

Žalm 34:9Žalm 34:9  

Svědec tv í  A l žbě ty  Šp i čákové

Všem nám je společná touha po lásce,
bezpečí a společenství – a všichni hledáme
pravdu.
Nikdo nechce žít v omylu a na konci svého
života zjistit: „Žil jsem špatně“ nebo „Zabýval
jsem se jen neužitečnými věcmi“.
Odpovědi na tyto otázky závisí totiž místo
našeho věčného pobytu.
Proto se ohledně této věci musíme dostat   
 k nejvyšší možné jistotě.
Pokud je Bible pravdivá, tak najdeme
automaticky odpověď na mnohé otázky,
které nás zaměstnávají. 

12 stran,  formát A5
 



Veškerou naši nabídku můžete kdykoliv objednat z našich stránek ikpk.cz nebo skrze tento objednávkový formulář. 
Zásilky zasíláme bezplatně, bez jakýchkoliv závazků pro příjemce (s vděčností však přijímáme vaše dobrovolné dary zaslané
prostřednictvím poštovní poukázky nebo bankovního převodu). Svůj požadavek označte křížkem, stránku s kupónem vložte do ofrankované
obálky pro pomalé doručení (známka Kč 21,- nebo „B“) a zašlete na adresu KPK. 
Případně objednávejte e-mailem: kristusprokazdeho@gmail.com nebo přes SMS: 605 711 539)
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KONTAKTNÍ KUPÓN

Novinky

Objednávám kalendář „DOBRÁ SETBA 2023“, knižní vydání v počtu ___ ks,

závěsné vydání v počtu ___ ks (pro osobní potřebu objednávejte nejlépe 2 až 4 ks max.)

Objednávám leták „A ŽILI SPOLU S LÁSKOU AŽ NAVĚKY“  v počtu ____ ks

Objednávám leták „PŘÁTELSTVÍ S BOHEM” v počtu____ ks

Pro děti 

Objednávám knížku „NOE - BŮH OMÝVÁ SVĚT” v počtu____ ks

Objednávám knížku „ZÁCHRANÁŘ JEŽÍŠ” v počtu____ ks

vánoční pohlednice

Objednávám vánoční pohlednici „KOŘENY” v počtu____ ks

Objednávám vánoční pohlednici „MIMINKO” v počtu____ ks

Objednávám vánoční pohlednici „DÁREK” v počtu____ ks

Ukrajinská literatura

Objednávám letáky „MODLITBA (UKR) (RUS)” v počtu____ ks

Objednávám brožuru, EVANGELIUM PODLE JANA (UKR)” v počtu____ ks

Objednávám knihu „NOVÝ ZÁKON (UKR)” v počtu____ ks

Další nabídka
 

Objednávám leták„KDO NEJVÍCE ZMĚNIL SVĚT?“, v počtu ___ ks, 

Objednávám leták„DŮKAZ BOHA LÁSKOU”, v počtu ___ ks,

Objednávám leták„JAK SE DOSTANU DO NEBE?“, v počtu ___ ks, 

Objednávám ukázkovou sadu letáků KPK, které jsou na skladě „LETÁKY KPK“ po 1ks

Objednávám brožuru„Proč jako vědec věřím Bibli”, v počtu ___ ks,

PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY PROSÍME O ODPOVĚĎ NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
 

J M É N O  A  P Ř Í J M E N Í :

A D R E S A :

E M A I L :

T E L E F O N  ( P R O  D O P R A V C E ) :
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O.P. P.P.
50219/2002

500 01 Hradec Králové 1

Děkujeme
S velkou vděčností přijímáme vaše
dobrovolné dary a příspěvky na naši
činnost a na šíření křesťanské literatury. 
Všech dárců, malých i větších, si velice
vážíme a přicházející podpora je pro nás
velkým povzbuzením, že takto oceňujete
naši práci. 
Pokud byste chtěli v podpoře pokračovat
nebo se k ní odhodlat třeba poprvé, pak
můžete využít přiloženou složenku,
podpořit nás pomocí QR kódu nebo přes
bankovní účty.

z a  v a š i  š t ě d r o s t  a  p o d p o r u

2401312645/2010, (FIO banka)
8783193/0300 na původní účet u ČSOB,

QR Platba
Stačí jen naskenovat a potvrdit

Bankovní účty

Jako variabilní symbol používejte kód z adresní nálepky nebo VS uvedený na složence.  Pokud nemáte žádný kód

přidělen, napište své PSČ, které nám pak pomůže v identifikaci.

Redakce a přispěvatelé:

Vladimír Kšíkal a Alžběta Špičáková, 

Olga Paluchníková, 

Jiří Voborský, 

Gabriel Kosmály


