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Slovo z Jeseníku
Zdravím všechny mladé duchem.
Jistě jste si všimli, že letošní
„diecézko“ se koná v Jeseníku od 31.3. 2.4. Proto jsem byl osloven k napsání
několika slov, jakožto kaplan pro mládež za děkanát Jeseník. Pro Vás, kteří
mě neznáte, se představím. Jmenuji se
o. Jiří Filipec, pro skauty Koumák. Sloužím ve Vápenné a dojíždím ještě do
Žulové a Lipové Lázně.

Na Jesenicku je velmi nádherně,
čistý vzduch, hory, lázně, Křížový vrch s
kaplí sv. Anny. Jelikož to je pohraniční
oblast, tak je zde málo věřících. Přesto
se na vás těšíme, protože jste pro nás
všechny velikým povzbuzením a nadějí.
Bude zde mnoho příležitostí k společnému setkání při modlitbě, svátostech,
workshopech, na chodbách či venku.
Možná, že někdo z Vás váhá, zda
do Jeseníku přijet. Inu, není lépe prožitého času postní doby. Můžeme si vzít
k příkladu Marii. Ta pod vlivem Ducha
sv. neváhala a spěchala do hor za Alžbětou. Jen díky takovému setkání mohhttp://dcm.doo.cz

la vyzpívat své Magnificat, velebení
Pána. Už pro takové chvíle Vás zvu do
Jeseníku na setkání mládeže, protože
to je setkání Církve, která je pro tento
svět vždy mladá duchem a moudrá stářím. Není to tedy jen pozvání našim
otcem biskupem Františkem a pozvání
kněžími. Je to především pozvání od
samotného Boha, který chce pro nás to
nejlepší.
Na té Vaší cestě do horských výšin i hlubin údolí života Vám žehnám a
v modlitbě se těším na setkání v Jeseníku, i v nebi,… a nebo na oboje.
Kaplan pro mládež, o. Jiří Filipec.
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Liturgický kalendář

Duben 2017
1.4.
2.4.

1. čtení: Jer 11,18-20 Žalm: Žl 7 Evangelium: Jan 7,40-53
1. čtení: Ez 37,12-14 Žalm: Žl 130(129)
2. čtení: Řím 8,8-11 Evangelium: Jan 11,1-45
3.4. 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Žalm: Žl 23
Evangelium: Jan 8,1-11
4.4. 1. čtení: Nm 21,4b-9 Žalm: Žl 102 Evangelium: Jan 8,21-30
5.4. 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95 Žalm: Dan 3 Evangelium: Jan 8,31-42
6.4. 1. čtení: Gn 17,3-9 Žalm: Žl 105 Evangelium: Jan 8,51-59
7.4. 1. čtení: Jer 20,10-13 Žalm: Žl 18 Evangelium: Jan 10,31-42
8.4. 1. čtení: Ez 37,21-28 Žalm: Jer 31 Evangelium: Jan 11,45-56
9.4. 1. čtení: Iz 50,4-7 Žalm: Žl 22(21) 2. čtení: Flp 2,6-11 Evangelium: Mt 26,14-27,66
10.4. 1. čtení: Iz 42,1-7 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 12,1-11
11.4. 1. čtení: Iz 49,1-6 Žalm: Žl 71 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38
12.4. 1. čtení: Iz 50,4-9a Žalm: Žl 69 Evangelium: Mt 26,14-25
13.4. 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 Žalm: Žl 116(115) 2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
14.4. 1. čtení: Iz 52,13-53,12 Žalm: Žl 31(30) 2. čtení: Zd 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
15.4. 1. čtení: Žalm: Evangelium:
16.4. 1. čtení: Sk 10,34a.37-43 Žalm: Žl 118(117) 2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
17.4. 1. čtení: Sk 2,14.22b-33 Žalm: Žl 16 Evangelium: Mt 28,8-15
18.4. 1. čtení: Sk 2,36-41 Žalm: Žl 33 Evangelium: Jan 20,11-18
19.4. 1. čtení: Sk 3,1-10 Žalm: Žl 105 Evangelium: Lk 24,13-35
20.4. 1. čtení: Sk 3,11-26 Žalm: Žl 8 Evangelium: Lk 24,35-48
21.4. 1. čtení: Sk 4,1-12 Žalm: Žl 118 Evangelium: Jan 21,1-14
22.4. 1. čtení: Sk 4,13-21 Žalm: Žl 118 Evangelium: Mk 16,9-15
23.4. 1. čtení: Sk 2,42-47 Žalm: Žl 118(117) 2. čtení: 1Pt 1,3-9
Evangelium: Jan 20,19-31
24.4. 1. čtení: Sk 4,23-31 Žalm: Žl 2 Evangelium: Jan 3,1-8
25.4. 1. čtení: 1 Pt 5,5b-14 Žalm: Žl 89 2. čtení: Evangelium: Mk 16,15-20
26.4. 1. čtení: Sk 5,17-26 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,16-21
27.4. 1. čtení: Sk 5,27-33 Žalm: Žl 34 Evangelium: Jan 3,31-36
28.4. 1. čtení: Sk 5,34-42 Žalm: Žl 27 Evangelium: Jan 6,1-15
29.4. 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2 Žalm: Žl 103 Evangelium: Mt 11,25-30
30.4. 1. čtení: Sk 2,14.22-28 Žalm: Žl 16(15) 2. čtení: 1Pt 1,17-21 Evangelium: Lk 24,13-35
Zdroj:http://www.katolik.cz/
http://dcm.doo.cz
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PROMLUVA SV. OTCE...

O pravém a falešném postu
Homilie papeže Františka na Popeleční středu, baz. sv. Sabiny , 3. 3 . 2017
Vatikán. Pravý půst spočívá v pomoci bližnímu, falešný půst mísí religiozitu s nekalými obchody a
úplatky vlastní marnivosti, kázal papež František při ranní eucharistii v Domě svaté Marty. Liturgická čtení dnes mluví o postu, vysvětloval papež, o pokání, ke kterému jsme v této postní době
vyzváni, abychom se přiblížili Pánu. Bůh nepohrdne zkroušeným a pokorným srdcem, říká dnešní
žalm (Žl 51), srdcem, které uznává svůj hřích a ví o tom, co spáchalo. V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše (Iz 58,1-9a) Bůh vyčítá falešnou zbožnost pokrytcům, kteří si při postu vyřizují své záležitosti, utiskují dělníky a hádají se za úderů zločinných pěstí. Na jedné straně se postí, na druhé se
dopouštějí nepravostí a uzavírají špinavé obchody. Hospodin však žádá pravý půst, který je pozorný vůči bližnímu:
“Ten druhý půst je pokrytecký – řečeno slovem, které Ježíš často užívá – je to vnějškový
půst, kterým se přesvědčujeme o vlastní spravedlnosti, ale ve skutečnosti se dopouštíme nepravostí, nejsme spravedliví, utiskujeme lidi. Někdo řekne: „Ale já jsem velkorysý, přispěju velkou
částkou na církev“ – „Řekni mi, platíš spravedlivou mzdu své pomocnici v domácnosti? Své zaměstnance vyplácíš na černo? Anebo podle zákona, aby mohli dát najíst svým dětem?“
Papež František pak vyprávěl, co se krátce po druhé světové válce stalo jezuitovi o. Pedrovi Arrupemu, když byl misionářem v Japonsku. Přišel za ním bohatý podnikatel s darem na evangelizační činnost a na schůzku s sebou vzal novináře a fotografa. V obálce bylo pouhých deset
dolarů.
“To je totéž, co děláme my, když nedáváme spravedlivý plat svým lidem. Bereme si úplatky
ze svého pokání, modlitby, postu a almužny – jsou to úplatky vlastní marnivosti, touhy ukázat se
navenek. To však není ryzost, nýbrž pokrytectví. Proto Ježíš říká: Když se modlíš, dělej to ve skrytu,
když dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, když se postíš, nedělej ztrápený obličej. Jako kdyby
pravil: Prosím pěkně, když konáš nějaký dobrý skutek, neber si z něj úplatek, protože je určen jenom Otci.“
Papež citoval Hospodina slova z proroka Izaiáše, kterými pokrytcům vysvětluje, v čem
spočívá pravý půst. Jak poznamenal, zdá se, že byla napsána pro naše dny.
“Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: Rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství
bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Přemýšlejme o těchto slovech, o svém srdci a o tom, jak se postíme, modlíme a dáváme almužny. Pomůže
nám také myšlenka na to, co asi cítí člověk, který se vrací z večeře řekněme za 200 euro a cestou
domů vidí někoho hladového, nepohlédne na něj a kráčí dál. Prospěje nám, když se nad tím zamyslíme.“
vyzýval papež František v dnešním ranním kázání.
Přeložil Milan Glaser
Zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25314 k 14.3.2017
http://dcm.doo.cz
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Filmový víkend
V podvečer 3. března se ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí sešla skupinka filmových nadšenců. Po zaplnění našich hladových žaludků
následovala úvodní seznamovací hra, která
vypadala, nebo spíše zněla, přibližně takto:
„Ao, ha hef Hafhef a huj ohlihehy hyf he Hahhie.“ Zní to nesrozumitelně? Zkuste si tedy
skousnout mezi zuby sirku a můžeme si o tom
zkusit popovídat.. :D Kdo by nerozuměl, přidám malou nápovědu – právě jsem se vám
představila a řekla, jaký je můj oblíbený film :-)
Poté, co proběhlo zdárné seznámení,
jsme se pohodlně usadili a
začali sledovat film God‘s not
dead. Kdo neviděl, o moc
přišel a doporučuji zkouknout! ;)
Po filmu nutno pomodlit, vyčůrat, umýt zoubky
a spát (nebo si ještě chvíli asi tak do brzkých ranních
hodin - potichu povídat).
Ráno jsme se všichni sešli o půl osmé
na mši. Po snídani jsme si zaběhali se zavázanýma očima pod taktovkou Maki a hurá na
další film! Tentokráte padla volba na Good Will
Hunting (opět moc fajn film).
Odpoledne jsme společně navštívili
TV Noe, což byl pro všechny z nás skvělý záži-

tek. Prošli jsme si zázemí této televize, dozvěděli se mnoho nových informací a hlavně jsme si plno
aktivit mohli sami vyzkoušet!
Myslím si, že z mnohých z nás
by byli výborní moderátoři,
kameramani či střihači. :-)
Po návratu zpátky na středisko jsme se opět, a zcela nečekaně, koukali na další film Smlouva s ďáblem.
A večer se udělovaly Oscary! Soutěžilo se v mnoha disciplínách, namátkou můžeme
zmínit třeba nejlepší dabing nebo poznávání
filmových hlášek.
A jaký byl poslední film tohoto víkendu? Na to se budete muset zeptat někoho,
koho nepolapil sladký spánek nebo povídání v
kuchyni. Jistojistě byl ale skvělý, přece jsme si ho sami zvolili na základě výběru ze 4 dalších filmů!
V neděli jsme se po mši a po
výborném
obědě
(mimochodem slečny kuchařky vařily nepřekonatelně
skvěle!) rozešli plni dojmů do
svých domovů.

Markéta Sobková

http://dcm.doo.cz
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Animátoři II—Duchovní obnova
Každý z nás má přítele, za kterým
může kdykoliv zajít s jakoukoliv nesnází či
šrámem na srdci, a On pro nás bude mít vždy
otevřenou náruč a slova povzbuzení, ale taky
nějakou tu radu, jak se dalším nemilým přešlapům vyvarovat. Pak je už jen na nás, zda si
jeho slova vezmeme k srdci, či nikoliv. A když
říkám každý, myslím to doopravdy. Ježíš je
tady
pro
všechny.

Společně s dalšími animátory
II. a týmáky jsem od 17. - 19.2.2017 prožila
duchovní obnovu, kde jsme se všichni, podle
svých možností, snažili otevřít svá srdce a
naslouchat Božímu hlasu. Celým víkendem
nás duchovně provázel a motivoval Pavel
Marek. Teď jste si možná vybavili jednoho
filmového režiséra, ale tady šlo o trochu jiného Marka. Kněze, jehož jasným charakteristickým znakem je zcela jistě upřímnost, a ani
smysl pro humor mu nelze odepřít.

http://dcm.doo.cz

Mohli jsme si vybrat, zda budeme
udržovat silentium po celou dobu pobytu,
nebo jen částečně. A občas se vyplatí zvolit si
těžší cestu, kterou doporučuju vám všem. Je
to svým způsobem náročné, být potichu, když
máme tolik co říct, ale člověk si uvědomí, že
mnohdy plácá jen samé nesmysly a uniká mu
pravá podstata a význam slov. Takže až budete mít možnost, zúčastnit se duchovní obnovy, neváhejte. A pokud ne, tak se čas od
času zkusme ztišit, stojí to za to.
Letošní duchovní obnovu doprovázel
zároveň bohatý program. Během 3 katechezí
jsme nahlédli do problematiky strachu, a každý si později ten svůj pomocí karikatur umělecky znázornil. Své starosti a trápení jsme
odevzdávali nejen při běžných modlitbách,
ale zejména při společném růženci, a celonoční adoraci. Ačkoliv šlo zejména o duchovní
růst, byla zde možnost i toho pohybového, a
tak na nadšené dobrovolníky čekala v sobotu
večer hra plná sněhu a zábavy. Tento víkend
byl, myslím, že nejen pro mě, dosti obohacujícím, a já děkuju všem, kteří tvořili opět výjimečné společenství. Závěrem snad jen jedna
myšlenka od Karla Čapka : „Představte si to
ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“
Magdaléna Kubátková
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Animátoři I Duchovní obnova
O víkendu 10. 2. -12. 2. jsem jela na
duchovní obnovu ve Frýdlantu nad Ostravicí,
neskutečně jsem se těšila, že konečně uvidím
všechny děcka z animátorů. Bylo to super,
měla jsem si toho se všemi tolik co říct a najednou jsem se dozvěděla, že mám být ticho. Cože? A to jako proč? Další novinkou bylo, že mi
zabaví mobil. Z počátku bylo na mě novinek až
nějak moc. Časem jsem ale v tichu a modlitbě
zjišťovala, že jsem daleko klidnější, netíží mě
to, jestli musím něco zařídit a komu zavolat,
nikdo po mně nic nechce a já se cítím víc volná.
V tichu jsem sama sebe dokázala více poznávat
a cítila jsem se tak nějak bezstarostně. Vzala
jsem si knížky a četla, učila se o Bohu a přibližovala jsem se mu. Kromě chvil individuálního
zamyšlení jsme měli i přednášky a různé hry.
Přednášky byly skvělé a v každé byl minimálně
jeden vtip, takže moje prvotní
obavy, že to
bude
takové
smutné, když
bude ticho, byly
zničeny výbuchy
smíchu.
Byla to zajímavá změna, zjistila jsem, že s
lidmi můžu být šťastná i bez toho abych s nimi
mluvila, ale můžeme spolu i mlčet a jen vnímat
svou přítomnost. V odpoledním klidu jsem se
rozhodla, že
půjdu
na
zpověď,
napsala
jsem se na
papír a čekala, než na
mě
přijde
řada. Uběhla
http://dcm.doo.cz

hodina a stále tam někdo byl, byla jsem nervózní. Za půl hoďky měl skončit odpolední klid
a já se pořád nedostala na řadu. Začetla jsem
se do knížky a čekala jsem. Patnáct minut před
koncem odpoledního klidu jsem se konečně
dostala na řadu a stálo to za to. Bůh mě chtěl
asi naučit trpělivosti a taky jsem si očištění
daleko více pak
vážila. Po zpovědi následovala hra a já byla s
těmi skvělými
lidmi,
cítila
jsem se plná
energie a Ducha
svatého.
Večer byla celonoční adorace,
kde jsem Bohu svěřila všechno, co jsem potřebovala a s pannou Marií se za to pomodlila. V
neděli jsme pak měli mši a jeli domů, taky nám
konečně zrušili silentium, takže jsem mohla
všem říct to, co jsem chtěla celý víkend. Domů
jsem přijela plná energie. Neměla jsem ani
chuť se kouknout na mobil, ale jen jsem si lehla a byla ve svých myšlenkách a tichu. Cítila
jsem, že se ve mě udála určitá změna, takže
jsem ráda, že mně tato duchovní obnova vážně
obnovila.
Kateřina Mikolajková
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Noční bdění v Hlučíně
Jak už to tak tradičně bývá, i letos proběhlo postní noční bdění. A neproběhlo jen tak
někde, nýbrž v samém centru prajzké –
v Hlučíně v kostele sv. Jana Křtitele. I když nás
pár minut po sedmé v kostele sedělo jen pár,
v následujících deseti minutách se nás nasbíralo
už několik „desítek párů“, a to znamenalo, že
program mohl začít. Na úvod nás písničkou
přivítala hlučínská schola, která celé bdění hudebně doprovázela, a poté nás přivítali i Vašek
a Maki, kteří také představili celý tým Střediska
a další vážené
hosty. Poté už
nás čekala úvodní modlitba a
Vašek na ní plynule (i když s pár
technickými problémy ;)) navázal
s velmi vtipnou
pozvánkou
na
CSM v Olomouci.
Tématem tohoto
bdění byla Panna Maria, a tak i na toto téma
následovala katecheze otce Jana Slavíka. Jako
tradičně otec nezklamal, a tak nám předal důležité postřehy o Panně Marii a zamysleli jsme se
nejen nad jejím, ale i nad naším životem a naším vztahem k Bohu. Obohaceni o tyto postřehy a
myšlenky jsme si poté na
hlučínské faře sdíleli své
zkušenostmi
s
Bohem
v diskusních skupinkách
vedených týmáky. A abychom v nočních hodinách
http://dcm.doo.cz

neusnuli sezením, připravili si pro nás animátoři
děkanátu Hlučín hru, při které jsme procestovali
skoro půlku Hlučína, a také jsme si při ní ověřili
své znalosti o Panně Marii a zkoušeli jsme se
vcítit do Mariiny situace. Za získané lístečky si
pak členové každé skupiny vyrobili desátky a
byl nám umožněn vstup do místnosti s večeří.
Ta byla pro většinu z nás učiněný zázrak, jelikož
nám při hře pořádně vyhládlo. Když už jsme
měli plná břicha, odebrali jsme se zpátky do
kostela a následovala netradiční obrazová křížová cesta a poté adorace, při kterých byla možnost svátosti smíření. Okolo půl dvanácté jsme
pak společně zakončili bdění mši svatou, kterou
sloužil zdejší pan farář a děkan hlučínského
děkanátu otec Martin Šmíd, který byl velmi rád
za takovou účast mladých. V kázání nás mladé
svým slovem povzbudil kaplan pro mládež otec
Jan Zelenka. Na závěr mše svaté ještě Maki
poděkovala otci za možnost zorganizovat bdění
právě v Hlučíně a poděkovala také schole za
krásný hudební doprovod. A před tím než jsme
se všichni vydali domů,
zavítali jsme ještě povinně
na faru, abychom pomohli
otcům dojíst zbytek večeře,
které zůstalo opravdu hodně.
Ojan
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OpaCUP
I letos jsme se sešli ve sportovní hale
církevní školy v Hradci nad Moravicí, abychom
si zahráli volejbal. Na tomto, v pořadí čtvrtém
ročníku, se sešlo osm týmů, aby mezi sebou
změřily své síly. A hráčům se opravdu vedlo.
Některá družstva dokonce celý rok trénovala,
aby dopadla co nejlépe. Během celé akce měli
účastníci možnost se občerstvit napečenými
buchtami a OpaCUPcaky, které připravili opavští animátoři spolu s dobrovolníky. A jak to celé
dopadlo?
Na krásném třetím místě skončilo druž-

stvo z Jaktaře, Jaktař A, které
o postup do semifinále bojovalo s týmem Jaktař 1. Na
druhém místě se umístili Klokani, kteří letos poprvé nejsou zapsáni na putovním
poháru.
Zvítězili
hráči
z Hradce nad Moravicí Som to odflák, kteří tedy
konečně dosáhli na nejvyšší příčku a měli z toho
obrovskou radost.
Díky patří všem dalším týmům, které se
turnaje zúčastnili, organizátorům, animátorům,
divákům a všem lidem, kteří se
nějakým způsobem zapojili.
Doufáme, že se příští rok
opět potkáme v hojném počtu na
jubilejním pátém ročníku.
Anežka Rychlá

Volejbalcup
V sobotu 25. 2. se konal v Českém Těšíně již 6. ročník turnaje Volejbalcup, který pořádá mládež karvinského děkanátu.
Turnaj zahájili mladí lidé mší svatou v
devět hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Těšíně. Hlavním celebrantem byl P. Jan
Svoboda, kterému koncelebroval P. David Tyleček,
kaplan pro mládež karvinského děkanátu. Po mši se
hráči hromadně přesunuli
do sportovní haly, aby
bojovali o zlatý pohár.
Setkání se zúčastnilo celkem čtyřicet osm
http://dcm.doo.cz

lidí, rozdělených do osmi týmů, nejen z karvinského děkanátu, ale přijeli sportovci i z jiných
koutů diecéze. První místo vyhrál obhájce titulu,
tým Mintonette, který své vítězství obhájil i
přesto, že pro nemoc dvou hráčů dorazil pouze
ve čtyřech.
Týmy se předhánějí nejen ve volejbale,
ale i v tom, kdo vymyslí
nejoriginálnější
název,
takže se každý rok můžeme setkat s několika neotřelými názvy, letos to
byly například Kubíkovy
fousky, Kapustičky, nebo
VC [so:sidžis].
Jana Praisová
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Na co se můžete těšit?
Na většinu akcí je nutné se přihlásit na dcm.doo.cz
Začátek většiny akcí ve Staré Vsi je v pátek v 19 hod. společnou večeří.

BISCUP
31. 3 - 2. 4 .
Jeseník
Neváhej a vyjeď zažít společenství církve celé ostravsko-opavské diecéze. Letošní rok nás
čeká nejen nějaký ten zajímavý workshop, ale i promluva podle věku a pouť . Přijeď a vezmi
s sebou i své přátele. Přihlašování na a informace na stránce diecezko.doo.cz

Velikonoce na středisku
13. - 16. 4.
Stará Ves n/O.
Chvíle ztišení i prožití triduua trošku jinak, to jsou Velikonoce strávené na středisku.
Přijeďte prožít duchovní i odpočinkový program v rámci připravovaných svátku.

Večer mladých

19. 4.

Ostrava - biskupství

Mše svatá v 18hodin a pak následující téma, čeká všechny mladé na večeru
mladých.

Animátoři II/4
21. - 23. 4.
Stará Ves n/O.
Již se to blíží a vbíháme k cílové čáře. To je předposlední setkání kurzu animátorů druhého
ročníku. Předzkouškové setkání… Neváhejte opět zažít Ves na vlastní kůži.

Vaření
KDYKOLI
Stará Ves n/O.
Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto neváhejte a přihlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud toto umění neovládáš,
není problém přijet jen jako pomocník a něco odkoukat. Vděčni ti budou nejen
účastníci, ale i týmáci za pomoc.
http://dcm.doo.cz
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Keep smiling
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Bože dej mi trpělivost.
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Protože pokud mi dáš sílu, tak asi všechny pozabíjím.

Přál bych si, aby byla moje
peněženka tlustá stejně jako
moje stehna.

Možná vypadáš inteligentně…
...ale delfín taky vypadá jako ryba
Je to úžasný pocit, když otevřeš skříň a zjistíš, že se
vejdeš do oděvu, který tam visí nejméně deset let.
Já jsem si třeba dnes ráno vytáhla šálu a ta je mi
pořád dobrá.

"Jéé to je romantika - svíčky, olej..." - "Nedělej
ze sebe debila a zavři tu kapotu."

U příležitosti 20let založení DCM a DSM jsme se rozhodli zjistit co
si myslíš o Vagónku. I ty nám můžeš pomoct se posunout dál. Dotazník je na adrese: goo.gl/VGazjx
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