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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Úvod:
Rok 2005 nepřinesl zásadní změny v činnosti sdružení Isachar. Jako loni, tak i letos
jsme pokračovali v přípravě a realizaci aktivit s dorostem a mládeží z několika církví
severozápadních Čech. Jejich smyslem byla a je příprava mladé generace pro službu Pánu
Ježíši Kristu s důrazy na jednotu a spolupráci církví, na učednictví a misii. Základem tohoto
cíle bylo několik akcí, které budou popsány dále.

Činnost v roce 2005:
Konference „Jen ti nejlepší…2005“:
Jde o každoroční akci, která
proběhla již popáté a to tradičně v období
pololetního volna v době od 4.2. do 6.2.
Tématem konference bylo „Otcovství a
synovství“.
Hlavním
řečníkem
konference byl Pavel Neústupný. Svou
službou včetně svého osobního svědectví
si získal srdce mladých. V průběhu
konference jako další neméně důležití
řečníci vystoupili Petr Šimmer, Pavel
Pabián a Jaroslav Šmahel. Tak jako v loňském
roce, byl i letos dán prostor mladším řečníkům a to Filipovi Šimmerovi a Petře Cyranyové.
Nedílnou součástí konference bylo sportovní odpoledne pořádané mládeží Církve
bratrské v Děčíně v čele s jejich vedoucím Michalem Burianem.
Při závěrečném, tzv. prorockém večeru kladl Petr Šimmer důraz na povolání do
služby – stavba duchovního chrámu právě z našich řad. Tak jako všechny předešlé
konference, měla i tato konference vzestupný charakter. V letošním roce se jí zúčastnilo okolo
140 účastníků.
V neděli byla konference ukončena společnou evangelizační bohoslužbou, na které
sloužil slovem Petr Šimmer. Zúčastnily se jí sbory Maranatha, BJB, CB a KS Děčín. Naši
mladí se na průběhu bohoslužby podíleli svým svědectvím, tancem i pantomimou.

Velikonoční Go-camp:
Go-camp probíhal v době od 23. do 27. března s účastí okolo 70 služebníků. Jednalo
se o náš první Go-camp, který probíhal současně na třech místech: v Krupce, Bílině a
Jirkově. Jak je již na takovém Go-campu zvykem, hledala se cesta k navázání kontaktů s
dětmi a mládeží v daných místech. Součástí programu byla jako vždy i duchovní příprava a
budování mladých. Větší účast mladších v dorostovém věku je již pravidelnou záležitostí. Jde
o něco přirozeného a zdá se, že to již bude i nadále trvale ovlivňovat všechna další setkání.
Vedoucími v jednotlivých městech byli: Krupka - Daniel Šimmer, Bílina - Jirka Bauer,
Jirkov - Petra Cyranyová. Místní sbory Go-camp zastřešily jak duchovně, tak i přípravou a
praktickou pomocí v průběhu celé akce. Z Krupky také v průběhu této akce vyvstal silný
impuls k modlitbám za duchovní vliv tzv. Marie Krupské.
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Sezam, aneb Severo-Západní Modlitební Setkání:
„Sezam proběhl letos v sobotu odpoledne 23. dubna v Litvínově, opět ve spojení
s nedělní Severočeskou konferencí. Do Litvínova se nás sjelo asi čtyřicet – z České Lípy,
Děčína, Krupky, Litvínova, Mostu i Karlových Varů.
Úvodní blok se skládal z chval a osobních modliteb. Další blok modliteb byl věnován
misijní službě v jednotlivých městech. Poté následovala delší přestávka, kdy jsme nacvičovali
scénky a tance a měli také čas na odpočinek a popovídání. V sedm hodin jsme se sešli k
poslednímu bloku letošního Sezamu. Týkal se duchovního boje proti konkrétním modlám a
prokletím v naší zemi a kraji. Nejprve měl Jarda Šmahel velmi zajímavou a pro většinu velice
šokující přednášku o dvou modlách, potažmo mocnostech, které jsou stále i v dnešní době
uctívány a způsobují prokletí našeho kraje – Pražské Jezulátko a soška Marie Bolestné
(Krupka). Myslím, že nejen já jsem byla překvapena, snad dokonce zaskočena tím, co jsem
slyšela. My na Sezamu jsme ovšem duchovní boj proti těmto mocnostem nevedli. Modlili
jsme se, aby regionální vedoucí a autority dostali zjevení a pomazání vést tento duchovní
boj.“
podle pohledu Kláry Cvejnové…
Pozn.: Rozhodnutím valné hromady z února 2006 byl tento Sezam poslední.

Letní akce:

Tábory Zahrádka:
V létě došlo k reorganizaci táborů. Hlavním
smyslem bylo rozdělení podle věku. Již v roce 2004
se ukázalo, že v daném počtu a věkovém rozpětí není
možné vytvořit efektivní tábor, který by zaujal všechny
nebo alespoň většinu zúčastněných. Jinak
programy odpovídaly programům tak, jak byly
nastavené z minulých let. První turnus proběhl
ve dnech 11.-23.7.2005.
Dalším důvodem byla potřeba aktivnějšího zapojení další mládeže. Proto byl nakonec
dorostenecký tábor uzavřen do věku 15 let. Vedení tábora převzal Filip Šimmer. Současně se
téměř na stejné lokalitě a ve stejnou dobu postavil druhý, tzv. mládežnický tábor. Jeho spodní
hranice byla 16 let. Tomuto táboru odpovídala i úprava programu: byly zavedeny diskusní
části a odpovídající sportovní a duchovní program. Tento tábor vedl Jiří Bauer a Jaroslav
Šmahel. Řešení se ukázalo jako velice šťastné. Prvního turnusu, tedy dorosteneckého a
dorostového tábora se zúčastnilo asi 100 účastníků i s vedoucími.
Obdobným způsobem došlo k rozdělení druhého turnusu, tzv. misijního tábora. Ten
byl rozdělen na dorostenecký (od 12 let věku) a dětský (8 – 12 let). Dětský vedl Jaroslav
Šmahel a dorostenecký bratr Milan Let. I zde bylo jasně znát, že se toto řešení ukázalo jako
velice dobré pro všechny účastníky. Celkový počet účastníků na druhém turnusu byl něco
přes 60 lidí. Druhý běh proběhl ve dnech 27.7. - 6.8. 2005.
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Go-camp v Litvínově a v Mostě:
I letos proběhl ve dnech 10. - 20.8. 2005 tradiční letní Go-camp, letos s výjezdem do
Mostu a na Meziboří. Součástí Go-campu byla práce malé skupinky v Janově na školním
hřišti.
Chtěl bych poznamenat, že se v této činnosti pokračovalo až do podzimního Gocampu, který právě probíhal v Janově a na nějž pak navázaly svým založením dva kluby. Ty
pak běžely až do jara 2006.
Popis podle Daniela Šimmera, vedoucího Mezibořské části:
„Tentokrát jsme byli v Litvínově v Noemi, odkud jsme se poté rozdělili a odjeli do
Mostu a Meziboří. Sjeli jsme se ve středu během poledne, vedoucí opět o den dřív. Bylo nás
dost, asi kolem 70. Prvních pár dní jsme nacvičovali (tance, scénky, klauny) a v neděli ráno se
oddělila Mostecká grupa, která odcestovala do Mostu. My zbylí jsme zůstali v Litvínově a
každý den jeli na Meziboří (tam busem, zpátky pěšky). Ale abych nepředbíhal…
První část Go-campu byla příjemná, nacvičovalo se, měli jsme chvály, kázání.
Novinkami bylo rozdělení do tzv. “rodin”, kde vždy holčičí a klučičí skupinka měla svoje
vedoucí (rodiče), se kterými trávili asi 1,5 – 2 hod odpoledne. Byl to čas odpočinku, povídání
a sdílení. Nikdo se tak necítil sám a všem se to líbilo. Nejvíc zábavný čas ale nastal večer od
20:30, kdy byly na programu hry. Jsem Pánu vděčný že poslal několik desítek andělů, aby
drželi barák, jinak by už asi Noemi nebyla. Myslím, že jsme si ten čas užili.
Vlastní výjezd byl myslím taky fajn. Mostečtí byli ubytováni v tělocvičně a centrum
jejich zájmu bylo sídliště u Rádia Most. Tam koneckonců běží již několik let pravidelná
práce. Sloužili dětem a mladým. Součástí byl i koncert Šaron. Na Meziboří pak byly
programy pro děti, byl ovšem prostor i pro fotbal s mládeží. Lidí bylo dost, přišli i rodiče.
Měli jsme i táborák, který byl také velmi požehnaný. Osobně si
myslím, že Pán jednal.“

Podzimní Go –Camp:
Janov a Ludvíkovice 26. - 30.10. 2005, opět
podle Daniela Šimmera, který vedl jeden ze dvou
týmů v Janově:
„Sjeli jsme se na 2 místech. V Děčíně a v
Litvínově. My zdejší a další mladí z Jirkova, Varů,
Mostu a České Lípy jsme tvořili tým pro Janov.
Zázemí jsme měli v Noemi, kde nás laskavě přijali
Trousilovi…
Janov: Byli jsme rozděleni na 2 týmy. Jeden byl na hřišti, kde se věnoval dětem a
mládeži a druhý tým byl po Janově v oblastech, kde sloužil dětem a rodičům. Dohromady nás
bylo okolo 45.
Každé dopoledne jsme měli ztišení, chvály, vyučování a přípravu na ven. Po obědě a
malé siestě jsme vyrazili do terénu, dokud bylo ještě světlo. Po večeři jsme pak měli sdílení a
chvály a nakonec oblíbené Hry bez hranic. Spát jsme šli ve 22:00 a vstávali v 7:30. Kuchaři
(Simon De Fant a Maruška Čechová.) byli také výteční a jejich segedín jsem dojídal ještě ve
středu potom. Zkrátka mistři.
Myslím, že celý Go-camp byl velmi požehnaný. Viděli jsme zájem ze strany
nevěřících a cíl, který jsme si dali, se myslím splnil. Teď čekáme, co z toho bude. Ale věřím,
a nejsem sám, že určitý duchovní zlom nastal. Oproti jiným rokům bylo vidět určité uvolnění
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a snadnější přístup k lidem. Jako by něco z té temné atmosféry bylo pryč. Měli jsme se spolu
pohromadě krásně. Vyučování byla na téma láska k lidem a Bohu a myslím, že žádný z nás
nezůstal nedotčen. Pán jednal i ve chvalách, mohli jsme vyznávat hříchy a užívat si Boží
milosti. Myslím, že každý, kdo tam byl, nelitoval.
Největším zázrakem pro mě osobně bylo počasí. Lepší jsme si přát nemohli. Beru to
jako Boží dar pro nás a jsem za to velmi vděčný. Vůbec si uvědomuji, že Pán žehná tam, kde
chtějí lidé být spolu s Ním. Tak to čiňme!“

Isacharský tým:
Ve dnech 25.-27.11.2005 se opět sjel v Načetíně tzv. Isacharský tým. Jeho náplní byla
kromě budování příprava jednotlivých akcí pro rok 2006.
Slovo bylo na téma Efezským 4. kapitola – církev jako tělo. Toto téma pak bylo
hlavním tématem konference v únoru 2006.
Naplánovaly se konkrétní termíny akcí a nově i jednotlivých přípravných setkání.

Setkání misijních týmů, dříve tzv. Prekonference:
26.-28.12.2006
se
konala
tradiční
prekonference, neboli setkání misijních týmů. Opět tu
byla prezentována misijní činnost zúčastněných
sborů. Z důvodů časové úspory byl program velice
zhuštěný, proto se zdálo informací příliš, nicméně
mnoho lidí bylo povzbuzeno. Nicméně, rozhodnutím
valné hromady z února 2006 byla i tato prekonference
poslední.

www.isachar.cz

4

isachar@isachar.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Vedení práce:
V čele práce stojí ředitel Jaroslav Šmahel a sestra Věra Pohořalá. V průběhu roku
došlo k rozhodnutí bratra Jiřího Bauera opustit původně trojčlenný tým. Své rozhodnutí
zdůvodnil složitou rodinnou situací. Jeho odchod znamenal silné oslabení týmu.
Dalším důležitým orgánem je představenstvo.

Představenstvo a valná hromada:
Předsedou pětičlenného představenstva je Petr Šimmer, kazatel sboru Církve bratrské
v Litvínově. V průběhu roku došlo ke změně, kdy 13.9.2005 člen představenstva bratr Blaho
Číčel rezignoval na svou funkci. Na jeho místo byl 23.10.2005 zvolen Pavel Pabián. V dalším
se osazení představenstva nemění: Jaroslav Šmahel, místopředseda, další členové: Jan Cvejn,
Mirek Kocholatý, oba kazatelé Křesťanských společenství a to v Děčíně a Jirkově.
Kromě představenstva je členem valné hromady bratr Jan Valeš ml., kazatel sboru
Církve bratrské v Karlových varech. Ke konci roku 2005 se začalo jednat o přístupu dalších
dvou členů: bratří Milana Leta a Libora Trousila. K jejich přijetí za členy došlo na jednání
představenstva v Litvínově dne 6.12.2005. Po celý rok 2005 zůstával revizorem sdružení bratr
Miloš Kubelka.
Klíčovými pracovníky pro Isachar ale jsou jednotliví vedoucí na akcích v průběhu
roku. Těm patří zvláštní poděkování.

Hospodaření:
I letos, stejně jako loni, platí, že přehled o hospodaření Isacharu lze zhruba rozdělit do
dvou skupin: první je tvořena příjmy a výdaji, které se většinou realizují v hotovosti. Jde
především o příjmy z účastnických poplatků jednotlivých akcí. Výdaji v této skupině jsou pak
především náklady spojené s realizací akcí a provozní náklady.
Druhou skupinou jsou pak především příjmy a výdaje, které procházejí přes konto
Isacharu. Zde jde především o pravidelné příspěvky jednotlivých dárců. Malou část tvoří
příjmy z přebytků jednotlivých akcí. Stejně jako v minulém roce jsou výdaje většinou použity
na platby spojené s pracovníky, nejvíce na mzdu Věry Pohořalé.
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Hospodaření s financemi na akcích:
Následující tabulka dává přehled příjmů a výdajů z jednotlivých akcí. Isacharský tým
nemá uvedeny příjmy, protože byl pro vedoucí pracovníky koncipován jako akce, kde jídlo
hradil Isachar a pobyt v Načetíně byl dar sboru Cb Litvínov.
Pozn. A: Tábory mají vždy společné účetnictví – proto se uvádí celkový přehled za dva
současně probíhající tábory.
Pozn. B: Celkem příjmy 65 250 Kč , ale z toho: 8 400,- Kč dar z Anglie, 5 000,- Kč dotace, a
950,- Kč výběr z konta. Čisté příjmy od dětí = 50 900,- Kč, neboli, bez dotací by tento tábor
byl ztrátový.
akce

příjmy
19 560 Kč
21 410 Kč
121 150 Kč
62 250 Kč
51 040 Kč
12 369 Kč
3 720 Kč

konference
jarní Go camp
1. turnusy táborů
2. turnusy táborů
letní Go camp
podzimní Go camp
Prekonference
celkem

výdaje
16 560 Kč
18 834 Kč
117 892 Kč
52 327 Kč
28 054 Kč
9 553 Kč
4 117 Kč

291 499 Kč

247 337 Kč

výsledek
3000 Kč
2 576 Kč
3 258 Kč
9 923 Kč
22 986 Kč
2 816 Kč
- 397 Kč

Poznámky

Viz Pozn. A
Viz Pozn. B

44 162 Kč

Jak je vidět, zisk v hotovosti byl letos přes 44 000,- Kč. To je asi o 6 000 méně než
v loňském roce.

Hospodaření na účtu:
Náklady na pracovníky:
Isachar platí náklady na dva pracovníky: zaměstnává sestru Věru Pohořalou a částečně
přispívá na Jaroslava Šmahela. V roce 2005 byl ještě proveden jeden doplatek za Jiřího
Bauera. Je nutno podotknout, že od dubna 2005 dostává sestra Pohořalá pouze tzv. minimální
mzdu. Celkové náklady na pracovníky jsou uvedeny zde:
Jaroslav Šmahel - platba sboru

42 996 Kč

Jiří Bauer - platba sboru

9 091 Kč

Věra Pohořalá

165 728,75 Kč
celkem: 217 815,75 Kč

Pozn.: Jedna z plateb za J.Šmahela, tzv. valorizace za rok 2005 ve výši 25 290,- Kč byla
provedena až 6.2.2006. Proto se promítne do souhrnu až ve výroční zprávě 2006 ačkoliv
logicky patří do roku 2005.

Vedení účetnictví:
Účet je veden u Komerční Banky, kde je jeho součástí také internetové bankovnictví.
Celkové roční náklady bance za vedení účetnictví jsou 5 145,- Kč
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Dne 2.12.2005 byla provedena revize hospodaření revizorem Milošem Kubelkou.
Přílohou této zprávy je i výroční revizní zpráva. Originál byl předán předsedovi
představenstva, Petru Šimmerovi.

Dárci:
Základním finančním zdrojem naší práce v roce 2005 byly kromě přebytků akcí dary.
Většina darů pochází od soukromých dárců, sborů a důležitý je dar z Ground Levelu.
Dary od soukromých osob:
Většinou jde o pravidelné přispěvatele z našich církví. Celková částka činí 66 900,- Kč.
K tomu je třeba přidat jednorázový dar od dárce z Prahy 30 000,- Kč. Dále pak 24 400,-Kč
celkem od dárců z Anglie skrze kontakty bratra Dennise Bavistera.
Celkem tedy: 121 300,- Kč.
Dary od sborů a křesťanských organizací:
V roce 2005 jsme také získali dary od sborů. Buď přímo, nebo skrze sbírky. Od
zúčastněných sborů šlo celkem o 48 325,- Kč. Nadto od roku 2005 se začal plnit příslib
organizace Ground Level, která přislíbila 3x za sebou jednorázový dar. Dalším příjmem byly
přebytky sbírek z tzv. večeru chval a modliteb v Krupce. Ty v roce 2005 činily 11 425,50 Kč.
Ten letos přišel poprvé a činil 63 660,- Kč.
Celkem tedy od sborů a organizací: 123 410,50 Kč.
Porovnání příjmů a výdajů s předchozím rokem:
V roce 2005 došlo k výraznému snížení nákladů na pracovníky: Jiří
Bauer ukončil svou činnost v Isacharu a sestra Věra Pohořalá byla
zaměstnána na minimální mzdu. V důsledku tohoto vzrostl stav financí na
kontě za rok o 11 693,45 Kč, zatímco v roce 2004 to byl pokles o
116 008 Kč.
Tato pozitivní bilance se podařila ze tří důvodů:
1.) věrnost stávajících dárců
2.) dar Ground Levelu, který činil téměř
67 000,- Kč
3.) snížení mzdy Věry Pohořalé v březnu 2005 na
minimální mzdu a zastavení plateb na Jiřího
Bauera
Výhled pro hospodaření pro další roky:
Za stávajících podmínek je tento stav
udržitelný ještě po dobu roku 2006 a 2007.
Jediným problémem je nízká mzda sestry Věry
Pohořalé. V roce 2007 by měl přijít poslední přislíbený příspěvek z Ground Levelu. V roce
2008 by pak tyto příjmy zásadním způsobem chyběly. Tuto otázku je třeba řešit v průběhu let
2006 a 2007.
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Poměr výše darů:
Pokud bychom chtěli vidět poměr příjmů, k tomu nám poslouží následující tabulka a
graf. Tato tabulka zahrnuje hlavní příjmy rozdělené mezi jednotlivé sbory a organizace.
Většina dárců patří k nějakému společenství, jejich dary jsou pak zahrnuty u jednotlivých
sborů.
Výše příjmů je ve většině případů mírně vyšší, nežli v roce 2004. Jedinou výjimkou je
Litvínov, který má výrazný pokles. Je to proto, že podstatná část darů pocházela od dvou
sester, které tyto finance přesměrovaly na osobní pomoc Věře Pohořalé z důvodů poklesu její
hrubé mzdy na minimální mzdu.
sbor

Celkový dar ze sboru

Ground Level

63 660 Kč

Cb Litvínov

55 383 Kč

jiné sbory a zdroje

41 426 Kč

KS Krupka

15 776 Kč

KS Děčín

12 250 Kč

KS Jirkov

7 200 Kč

KS Česká Lípa

6 000 Kč

Cb Most

3 800 Kč

Cb Bílina

1 607 Kč

Cb Karlovy Vary

600 Kč

Poměr darů z jednotlivých sborů
KS Děčín
6%

Ground Level
30%

Ground Level
Cb Litvínov
jiné sbory a zdroje

KS Krupka
8%

KS Krupka
KS Děčín
KS Jirkov
KS Česká Lípa
Cb Most

jiné sbory a
zdroje
20%
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Cb Bílina
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27%
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Závěr:
Pokud současní dárci zachovají věrnost, je finančně současný stav udržitelný po dobu
dvou let. Nicméně hlavním současným problémem Isacharu je stálá absence pevného širšího
týmu vedoucích. Tento problém byl uveden v závěru loňské výroční zprávy. V roce 2005 se
stále uspokojivě nevyřešil. A budoucnost vypadá díky přirozenému odrůstání studentů do
„života“ ještě obtížněji.
Isachar vnímám jako obrovský a silný nástroj pro osobností přípravu budoucích
pracovníků církví v severních Čechách. Přestože se v posledních letech dramaticky rozvinula
vlastní činnost mladých v jednotlivých sborech, společná příprava je stále potřebná. Nejen, že
boří zbytečné a rozmělňující uzavírání se našich sborů do sebe, ale dává prostor pro
osobnostní růst dorostenců a mládežníků, který není zatím v rámci jednotlivých sborů
dosažitelný.
Současná společnost je pro mladou generaci z hlediska osobnostního růstu stále těžší,
Isachar je jedním z nástrojů, který míří proti této destrukci negativních trendů současnosti a
z tohoto hlediska jeho význam stále roste a myslím si, že i poroste. Zaslouží si proto právem
pozornost vedoucích zúčastněných sborů.

www.isachar.cz
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Příloha:

Výroční revizní zpráva OS Isachar
V Litvínově 2.prosince 2005

Přítomni :
Ing. Miloš Kubelka – revizor
Mgr. Jaroslav Šmahel – ředitel sdružení
Ivana Šmahelová – ekonomka sdružení

Předložené doklady :






pokladní deník Isachar, pokladní deník tábory, účetní doklady
výpisy z BÚ, kniha vydaných a přijatých faktur
pracovní smlouvy a mzdové listy
dokumenty sdružení
přehledy hospodaření za jednotlivé akce

Hospodaření :
Přehled hospodaření sdružení je zpracován přehledně a věcně. Příspěvky sponzorů jsou využívány
účelně a bez zbytečných vedlejších nákladů. Veškeré dary jsou evidovány se jménem dárce.
Při zběžné namátkové kontrole nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Koncové součty souhlasí
s účetními výkazy.

Účetnictví :
Účetnictví je vedeno svědomitě. Všechny níže uvedené připomínky byly přijaty a slíbena náprava
do 30.3.2006. Byly zaznamenány tyto připomínky :
 doplnit rozhodnutí o proplacení PC P.Pabiánovi, jakožto zařízení související s jeho činností pro OS
Isachar
 udělat kopie dokladů z termo tiskárny (nevydrží čitelné předepsanou dobu)
 spojit listy patřící k jednomu dokladu (sešít nebo slepit) – viz. tábory
 orazítkovat výdajové stvrzenky (nezaměnitelnost plátce výdajů)
 zjistit povinnost placení silniční daně při proplácení cestovních příkazů pro soukromá vozidla
 přetisknout výkazy, kde je škrtáno
 dolepit příjmové doklady s účastnickými poplatky za akce (sešité v deskách)
 od roku 2006 doporučuji vytvářet „košilky“ vždy pouze jednu na stranu
 od roku 2006 doporučuji rozdělovat při účtování položky (snadnější analýza výdajů a příjmů)
 dodat do účetnictví smlouvy o refundaci mzdy J.Šmahela a J.Bauera


Práce představenstva :
Byl zkontrolován zápis z představenstva v počtu 1 kus. Zápis je v pořádku. Navrhuji pořizovat
zápisy i z pracovních schůzek, kde se o ničem nehlasuje.
Chybí zápis z valné hromady za rok 2004 – nesplněno z minulého zápisu (přetrvává).

Další náměty :
Navrhuji pokračovat v dalším vyhledávání a podávání DOTAČNÍCH projektů. Vzhledem k vysoké
vytíženosti představenstva a zaměstnanců by bylo dobré požádat externí osobu o vyhledávání a zpracování
projektů v souladu s programovou náplní sdružení.

zpracoval : Ing. Miloš Kubelka – revizor sdružení

www.isachar.cz

10

isachar@isachar.cz

