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KDO CHCE ZAPALOVAT, MUSÍ SÁM HOŘET!
formační podněty k duchovnímu životu katechetů

Celá cesta, po které se Ježíš ubírá se svými následovníky, zejména s Dva-
nácti, je cestou výchovy jejich víry. (…) Ježíš se ale na každého z nás 
obrací otázkou: „A za koho mne pokládáte vy?“. A každý z nás má 
odpovědět nikoli teoreticky, nýbrž tak, aby to zahrnovalo víru i život, 
protože víra je život! Naše odpověď od nás – stejně jako od prvních 
učedníků – žádá vnitřní naslouchání Otcovu hlasu a soulad s tím, co 
církev, soustředěná kolem Petra, stále hlásá. Jde o to pochopit, kým je 
pro nás Kristus, zda je středem našeho života a zda je cílem každého 
našeho snažení v církvi i ve světě. Kým je pro mne Ježíš Kristus? A na 
tuto otázku bychom si měli odpovídat každý den!

(Papež František, zkrácená promluva před Anděl Páně, 23. srpna 2020)



AKTUALITY

POUŤ PRO RODIČE A DĚTI KE SVATÉMU JERONÝMU
Připomínáme všem zájemcům, rodičům s dětmi, katechetům s jejich 
skupinami dětí či jiným doprovázejícím dětí a mladých lidí naši pozvánku 
na pouť s doprovodným programem, která se koná v úterý 29. září 2020 
od 16.00 do 20.00 v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49, Praha 2).

Program pouti:
1. blok: Poznáváme Bibli (16.00–18.30)
Průběžný program s aktivní účastí dětí na stanovištích s činnostmi růz-
ného zaměření a obtížnosti; rodiče dětí jim mohou pomoci s výběrem na 
základě tištěného průvodce. Účastníci pouti mohou přicházet jednotlivě 
a zapojit se do některé z výše uvedených aktivit. Počet navštívených 
stanovišť záleží na volbě účastníka. Nejedná se o soutěž, ale o aktivní 
způsob osvojování si nových poznatků a zkušeností. 
2. blok: Setkání s Biblí v ruce (16.00–18.00)
Společné listování Biblí (je vhodné mít v ruce svou vlastní Bibli se Sta-
rým i Novým zákonem); určeno pro starší děti, mládež i rodiče; uvedení 
do četby Písma svatého, společná četba a uvažování nad ní, vyústění 
do modlitby. Lektorka: PhDr. ThLic. Pavla Edita Herciková, Th.D. (Pe-
dagogické centrum AP)



3. blok: Uvádění dětí do tajemství víry skrze Písmo svaté a liturgii 
(17.30–18.30)
Přednáška pro rodiče a další dospělé účastníky s prezentací vhodných 
didaktických materiálů.
Lektorka: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (Pedagogické cen-
trum AP a KTF UK Praha)  
Poutní mše svatá ke cti sv. Jeronýma (19.00–20.00)
Mši svaté bude předcházet krátké uvedení do souvislostí mezi Písmem 
svatým a liturgií na základě předchozí aktivity poznávání Bible skrze 
fresky z ambitů kláštera.

Bližší informace a předběžné nahlášení účasti najdete ZDE.

SEMINÁŘ PREVENCE VYHOŘENÍ
Nabízíme katechetům a učitelům náboženství ještě několik volných míst 
na tento seminář, který se koná v sobotu 17. října 2020 od 9.00 do 13.00 
v budově KTF UK, Thákurova 3, Praha 6. 
Lektorka: Ing. Mgr. Marie Nováková (info ZDE), příspěvek na kurz: 150 Kč 
(závazně přihlášeným pošleme bližší informace)
Přihlášky do 10. října 2020 ZDE. 

SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
I v letošním školním roce budeme katechetům a učitelům náboženství 
nabízet otevřená supervizní setkání, která se v tomto školním roce usku-
teční 14. listopadu 2020 a 24. dubna 2021; v případě zvýšeného zájmu 
se pokusíme zajistit i další termín. Individuální potřeby supervize sdělte, 
prosím, našemu středisku, budeme vás se supervizory kontaktovat.
Otevření přihlašování bude katechetům s kanonickou misí oznámeno         
e-mailem.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE DVPP PRO PEDAGOGY 
MŠ A 1. STUPNĚ ZŠ – HODNOTOVÁ VÝCHOVA
Milé kolegyně a kolegové! Milé katechetky a katecheti!
Přejeme Vám hodně sil do nového, patrně náročného školního roku! 
I když nutná opatření, provázející výchovu a vzdělávání, letos ztíží ně-
které doposud samozřejmé činnosti a aktivity ve třídě, neměli bychom 
zapomínat rozvíjet vztahovou a osobnostní stránku našich dětí a žáků.

http://www.apha.cz/pout-pro-rodice-a-deti-emauzy
https://marienovakova.cz/
http://www.apha.cz/seminar-prevence-vyhoreni


Nabízíme Vám proto semináře akreditované v systému dvpp a určené 
(nejen) pro pedagogy MŠ, 1. stupně ZŠ a ŠD, zaměřené na konkrétní 
způsob výchovy k hodnotám při využití prožitkových metod celistvé vý-
chovy podle Franze Ketta. Při této pedagogické práci vznikají ve spo-
lupráci učitele a žáků obrazy z přírodních a textilních materiálů, které 
se následně mohou stát např. dějištěm vyprávěných příběhů, motivovat 
žáky k určitému způsobu chování, nebo k zájmu o nabídnutý podnět.
Zveme tedy zájemce z řad pedagogů na semináře, konané v podzim-
ních měsících 2020 zpravidla v Pedagogickém centru AP (Jindřišská 30, 
Praha 1):

(1) Textilní a přírodní materiály při výchově k hodnotám 
Odpolední seminář dne 21. září (pondělí) 16.00–19.30; případně celo-
denní sobotní seminář ve Vinoři 31. října od 9.00. 
Seminář je určen pro seznámení s možnostmi a principy pedagogické 
práce s přírodními a textilními materiály při výchově k hodnotám (první 
seznámení s metodami pedagogiky podle Franze Ketta).
(2) Tvorba projektů hodnotové výchovy s užitím přírodnin a symbolů 
Seminář o dvou částech ve dnech 5. října a 19. října (pondělky); vždy 
16.00–19.30. 
Seminář je určen pro všechny, kdo se již seznámili s principy prožitkových 
metod podle Franze Ketta a chtějí tvořit vlastní programy pro děti; koná 
se ve dvou navazujících setkáních.
(3) Tvořivé spolu-vyprávění příběhů 
Seminář o dvou částech ve dnech 
9.  listopadu a 30. listopadu (pon-
dělky); vždy v 16.00–19.30.
Seminář je určen pro ty, kdo se již se-
známili s principy prožitkových metod 
podle Franze Ketta a chtějí pomocí 
nich živě vyprávět příběhy, legendy 
nebo pohádky; uskuteční se také ve 
dvou navazujících setkáních.

Všechny tři semináře je možné, niko-
liv nutné na sebe navázat. Pro účast 
ve druhém a třetím semináři však 
bude předpokládáno alespoň základní 



povědomí o zásadách hodnotové výchovy pomocí prožitkových metod 
podle Franze Ketta.

První seminář je zpoplatněný částkou 150 Kč za osobu, další semináře, 
které mají dvě části, částkou 250 Kč za osobu za celý seminář. 

Zájemci se mohou přihlásit na naší webové stránce ZDE, kde naleznou 
podrobnější popis seminářů a jejich časový plán, nebo též na telefonním 
čísle kanceláře Pedagogického centra AP 734 262 294.
V případě většího zájmu lze domluvit konání samostatného semináře 
také přímo ve škole nebo jiné instituci.

Prosím velmi o informování také Vašich kolegyň a kolegů, pro které by 
tyto semináře mohly být užitečné.

Na spolupráci se těší
PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D.

NAŘÍZENÍ MŠMT K PROVOZU ŠKOL 
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
MŠMT ve spolupráci s MZ vydalo nařízení týkající se provozu škol a škol-
ských zařízení v novém školním roce 2020/2021 v souvislosti s opatře-
ními proti šíření onemocnění COVID-19. Manuál je ke stažení ZDE. Toto 
nařízení bude ovlivňovat také organizaci výuky náboženství na školách. 
Opatření, která budou na školách zaváděna, budou záviset na konkrétní 
epidemiologické situaci daného místa a na rozhodnutích ředitelů škol. Je 
nezbytné, aby vyučující náboženství před zahájením výuky náboženství 
konzultovali zavedená opatření s vedením školy a v průběhu celého škol-
ního roku sledovali aktuální situaci. 
Většina katechezí v naší arcidiecézi probíhá ve farnostech; v těchto pří-
padech doporučujeme po dohodě s duchovní správou zachovat obdobná 
pravidla při zachování aktuálních nařízení a předpisů v daném místě, 
zejména: 
• Nutné zachování hygienických pravidel a doporučená sociální dis-

tance; členům skupin je třeba tyto zásady pravidelně připomínat.
• Vybavit prostory v nutné míře alespoň základními dezinfekčními a hy-

gienickými prostředky.

https://www.vychova-hodnoty.cz/dvpp/
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


• Zejména při střídání skupin využívající tutéž místnost prostory dezin-
fikovat a minimalizovat déletrvající kontakty mezi skupinami.

• Při přihlašování děti je třeba aktualizovat kontakty na zákonné zá-
stupce; do formulářů přihlášek přidat dotaz na specifické zdravotní 
a jiné potřeby dětí (alergie, chronické nemoci, užívané léky apod.). 

• Při účasti dítěte na pravidelných aktivitách se nevyžaduje potvrzení 
o bezinfekčnosti.

• Nedoporučuje se přítomnost rodičů a zákonných zástupců v prosto-
rách pro výuku ani jejich účast na jednotlivých hodinách.

• V průběhu celého školního roku je třeba sledovat aktuální epide-
miologickou situaci a její vývoj; případné dotazy se po konzultacích 
budeme snažit co nejrychleji zodpovědět.

NABÍDKA KONZULTACÍ 
V případě jakýchkoliv dotazů, které se týkají katechezí ve farnostech 
a  výuky náboženství ve školách, nás neváhejte kontaktovat na čísle 
220  181 317 či 332, případně na e-mailu kvn@apha.cz. Můžete nás 
i osobně navštívit a využít všechny nabízené služby.

FORMULÁŘ PRO ZÁZNAMY O FARNÍ KATECHEZI
Nezapomeňte na začátku školního roku začít vést řádné záznamy o farní 
katechezi, které pomohou nejen vám s organizací a návazností vašich 
setkání. Příslušný formulář si můžete stáhnout ZDE.

mailto:kvn@apha.cz
http://in.apha.cz/katecheze-tridnice


KNIŽNÍ KOUTEK
Každý měsíc se vám budeme snažit nabídnout zajímavé novinky do va-
šich knihovniček. Většinu titulů pak najdete i v naší půjčovně.

Renata Šindelářová: Tajemství pokladu svatého Václava 
(gamebook) 
Hlavní hrdinové – Vojta a Klárka – se s pomocí trochu bláz-
nivého vědce Alexe dostávají do minulosti. Nejenže se snaží 
svatováclavský poklad najít, ale stanou se i jeho opatrov-
níky. Společně s Vojtou a Klárkou se prostřednictvím odkazů 
v knize mohou strážci pokladu stát i všichni čtenáři, kteří 

správně rozluští zašifrovanou zprávu a posbírají všechny klíče, kterými 
pak poklad uzamknou a uschovají na tajném místě. Gamebook kombinuje 
čtení s luštěním. Každá kapitola je ukončena logickým, matematickým, 
jazykovým, postřehovým či jiným úkolem, který děti odkáže na pokra-
čování v příběhu. Na některých místech se čtenáři mohou i samostatně 
rozhodnout, jak by dle nich měl příběh pokračovat. Jde tedy o knihu v pra-
vém slova smyslu interaktivní. (Starší školní věk) Bližší informace ZDE. 

Max Lucado: Děti krále
Do městečka má už brzy přijet král, který se rozhodl adop-
tovat pět osiřelých dětí. Nastane velké pozdvižení – je přece 
potřeba, aby mu děti připravily nějaké pořádné dary a udě-
laly na něj dojem! A tak se všechny pustí do práce... Kniha 
nám připomíná nadčasovou pravdu, že nás nebeský Otec 

miluje takové, jací jsme – bez ohledu na to, zda máme nějaký talent, 
jestli jsme chytří či populární. Toto poselství o Boží bezpodmínečné lásce 
se Maxovi Lucadovi podařilo skloubit s příběhem, který je dětem dobře 
srozumitelný a dospělé vede k zamyšlení nad tím, zda mají ve svém životě 
čas na opravdu důležité věci. (Mladší školní věk) Bližší informace ZDE.

Papež František: Eucharistie – srdce církve. 
Promluvy o mši svaté 
Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. 
Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, 
živý vztah s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu 
něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám 
opravdu zapotřebí,“ říká Svatý otec. Komentáři tuto knihu 

doprovodil otec Radek Tichý. (Mládež, dospělí) Bližší informace ZDE.

https://obchod.portal.cz/detska-literatura/tajemstvi-pokladu-svateho-vaclava/
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/tajemstvi-pokladu-svateho-vaclava/
https://www.samuelcz.com/shop/_111026-deti-krale.htm
https://ikarmel.cz/produkt/eucharistie-srdce-cirkve
https://www.samuelcz.com/shop/_111026-deti-krale.htm
https://ikarmel.cz/produkt/eucharistie-srdce-cirkve


NAŠE NOVÉ MATERIÁLY

Pomůcky z časopisu Dossier catechista
V tomto čísle jsme pro vás z časopisu Dossier catechista přeložili 
a upravili podklady určené pro předškolní děti, a to katechezi s tématem 
Ztracená ovečka včetně příslušného pracovního listu. Najdete je pod 
signaturou G-2-658, ZDE.

Nedělní listy pro katechezi
V průběhu následujícího měsíce budou zveřejněny 
rovněž Nedělní listy pro katechezi na 27.–30. 
neděli liturgického mezidobí cyklu A (pomůcka 
má signaturu C-7-608, ZDE). Soubory můžete 
přímo stahovat nebo si o ně napsat na adresu 
kvn@apha.cz.

Zásobník společných her
Další část našeho cyklu je věnována hrám vhod-
ným na začátek nového školního roku, které můžete využívat dle po-
třeby. Pomůcka má signaturu  L-5-637 a najdete ji ZDE. 

Drobné pomůcky
Archiv našich drobných pomůcek jsme obohatili o šest luštěnek k téma-
tům Zázraky (2 ks, ZDE), Apoštolové (1 ks, ZDE) Žít jako Ježíš (2 ks, 
ZDE) a Úvod do Bible (1 ks, ZDE).

NOVÉ MATERIÁLY OSTATNÍCH AUTORŮ

Nové publikace o svaté Ludmile
Nakladatelství Paulínky vydává drobnou modlitební knížku Novéna ke 
sv.  Ludmile, která vychází k příležitosti výročí 1100 let od její smrti. 
Jejím cílem je prohloubit úctu k naší první světici a také přispět k tomu, 

aby se stala známější. Brožurku lze využít jako podklad 
k soukromé modlitbě novény v průběhu devíti dnů, nebo 
v celku jako delší pobožnost. Nabídku najdete ZDE.
V nakladatelství Cesta je připravena nová publikace s pěk-
nými ilustracemi nejen pro nejmenší O Ludmile – babičce 
svatého Václava a první české svaté. Autorka Kateřina 

http://in.apha.cz/file/122495/g-2-658-ztracena-ovecka-dc-01-18-19.pdf
http://in.apha.cz/adks-pomucky-cl-mezidobi
mailto:kvn@apha.cz
http://in.apha.cz/file/122496/l-5-638-zsh-hry-zacatek-skolniho-roku-dc-01-17-18.pdf
http://in.apha.cz/adks-pomucky-gn-zazraky
http://in.apha.cz/adks-pomucky-gn-apostolove
http://in.apha.cz/adks-pomucky-ks-zitekrest
http://in.apha.cz/adks-pomucky-eb-uvod
https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-ke-svate-Ludmile.html


Šťastná v ní s lehkostí popisuje celý Ludmilin život včetně nových histo-
rických zajímavostí. Knihu najdete ZDE.

„Startovací balíčky“ časopisu Duha
Nejen pro začínající katechety nabízí časopis Duha tema-
tické balíčky ze svých archivů, které mohou pomoci nastar-
tovat nový školní rok.
• Balíček „Dobrý start“ obsahuje 9 čísel, samolepky se 

symboly a památníček. Vybraná čísla jsou věnována 
„startovacím“ příběhům vhodným k začátku školního roku, případně 
když se děti sejdou a neznají se. Bližší informace ZDE, 60 Kč.

• „Začátečnický balíček“ obsahuje 10 čísel určených spíše dětem, které 
do kostela moc nechodí a ještě se toho mohou hodně dovědět a na-
učit. Bližší informace ZDE, 60 Kč.

Pořad Ovečky opět v Televizi NOE
Televize NOE bude od září vysílat pravidelný pořad OVEČKY pro žáky 
1. stupně základních škol. I když nese stejný název jako pořad, který byl 
pro děti vysílán v době mimořádných vládních opatření kvůli pandemii 
Covid-19, nebude mít formát online výuky náboženství. Tématem kaž-
dého dílu bude evangelium nadcházející neděle. Pořad Ovečky se začne 
vysílat od 10. září 2020 každý čtvrtek vpodvečer. Následující den po 
odvysílání by měl být ke zhlédnutí ve videotéce na webu televize NOE 
(ZDE).

Aplikace Vlčí doupě
„Videokázání“ P. Romana Vlka z olomoucké arcidiecéze, o kterých jsme 
vás informovali v minulém čísle AIKu, můžete sledovat nyní nejen na 
Youtube kanálu, ale rovněž přímo v mobilech. Projekt byl rozšířen o stej-
nojmennou aplikaci, kterou najdete ZDE. 

https://cestabrno.cz/home/437-o-ludmile-stastna-katerina.html
https://petrinum.com/tematicke-balicky/614-dobry-start.html
https://petrinum.com/tematicke-balicky/615-zacatecnicky-balicek.html
https://www.tvnoe.cz/videoteka
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.vlcidoupe


Videokatecheze pro mladší a starší děti 
Biskupství českobudějovické rovněž vytváří tento typ katechezí pro děti. 
Pro mladší děti připravuje nedělní katecheze Martina Fürstová, pro starší 
Markéta Grillová. Ke zhlédnutí jsou ZDE nebo na stejnojmenném You-
Tube kanálu ZDE.

Rozvíjení digitálních kompetencí pedagogů
Upozorňujeme na projekt Učíme online, který je komunitní aktivitou ne-
ziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s dalšími IT společnostmi 
a který si klade za cíl zvýšit kompetence pedagogů (včetně učitelů ná-
boženství, potažmo i katechetů) v oblasti distanční výuky. V období 
uzavření škol v pandemii koronaviru připravili a odvysílali 31 webinářů 
s různými tématy týkajících se využití IT technologií při výuce. Některé 
z nich mohou být inspirací právě také pro vyučující náboženství a kate-
chety. Projekt najdete ZDE.

https://prolidi.bcb.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A/featured
https://www.ucimeonline.cz/Home


AKCE A POZVÁNKY
Diskuzní fórum o stavu a budoucnosti náboženského vzdělávání v ČR
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zve 
29. října 2020 od 9.30 do 17.00 ke společnému diskuznímu stolu všechny, 
kteří se profesně zabývají problematikou výuky náboženství v ČR, s po-
zváním hledat odpovědi na aktuální otázky a možnosti jejího budoucího 
směřování. 
Diskuze bude zahájena následujícími otázkami: 
• Dobré vzdělání pro profesní práci vyučujících nebo zabezpečení zna-

lostního minima pro dobrovolné pracovníky? 
• Zaměření náboženského vzdělávání dovnitř církve nebo náboženské 

vzdělávání dětí, mládeže nebo dospělých z nevěřícího prostředí? 
• Orientace na současné problémy nebo na problémy budoucích ge-

nerací? 

Garantem setkání je Mgr. Tomáš Cyril Havel, Dr. theol. Přihlášky zasí-
lejte na e-mail thavel@tf.jcu.cz.
 
Víkendový Workshop ikonopisectví
Sestry boromejky srdečně zvou na Kurz určený pro začátečníky a mírně 
pokročilé s tématem „ECCE HOMO – TRPÍCÍ KRISTUS“, který se koná 
ve dnech 2.–4. října 2020 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského (Vlašská 36, Praha 1). Cena: 1 800 Kč, zájemcům budou 
zaslány bližší informace. 
Kontakty na lektory: Sylva Novotná (sylva@volomouci.cz), s. Xavera 
(xavera@seznam.cz).

mailto:thavel@tf.jcu.cz
mailto:sylva@volomouci.cz
mailto:xavera@seznam.cz


Připomínka semináře Kreativní přístupy k Bibli
Seminář s lektorkou německého Biblického díla Dr. Anneliese Hechto-
vou, který se uskuteční v pražské arcidiecézi 30. září 2020 od 17.00 do 
21.00 ve farním sále farnosti Praha-Vršovice. Podrobné informace a při-
hlášky na info@biblickedilo.cz a na přiloženém plakátu.

Misijní setkání dětí na Tetíně
3. října 2020 se uskuteční tradiční Misijní setkání dětí. Pozor! Netýká se 
jen klubek, ale všech dětí a katechetů, protože, jak připomíná nové kate-
chetické direktorium, „každý pokřtěný je učedníkem a misionářem“ (ZDE). 
Letos se sejdeme na Tetíně, abychom si připomněli osobnost misionářky 
úsvitu našich dějin sv. Ludmily a také se tím už začali připravovat na 
blížící se jubileum 1100 let od její mučednické smrti. Tetín je skutečně 
pozoruhodné místo a před blížícím se jubileem rozkvétá před očima, 
takže opravdu neváhejte!
V příloze najdete plakátek s programem. Pohybovat se budeme převážně 
venku, což je vzhledem k současné situaci výhodnější. Pro dobrou orga-
nizaci prosím ty, kteří by se rádi zúčastnili, kdyby mi mohli napsat počet 
a orientační věk účastníků na e-mail misie.praha@seznam.cz, kam také 
mohou směřovat případné dotazy.
Přihlášeným pak zašlu ještě bližší informace, případně můžeme řešit do-
pravu, pokud by vznikl problém.
Praktické informace právě k dopravě: 

Foto: Mirka Dolanská ‒ Člověk a víra (str. 11); Anežka Churaňová 
(str. 12); P. Vojtěch Kodet, O.Carm. (str. 1, 4);  Petr Samsa ‒ 
Člověk a víra (str. 10); Samuel Soukup ‒ Člověk a víra (str. 6); 
https://unsplash.com (str. 2)

• Příjezd spojů na Tetín z Berouna je 
7.59 nebo 10.28 (zastávka je před 
kostelem, takže na příjezd busu 
počkáme). Jízdní řád ZDE.

• Cesta pěšky z Tetína do Srbska na 
vlak, nejkratší ZDE. 

• Odjezdy vlaků ZDE.

Na všechny se těší
SM. Angelika, 

SCB arcidiecézní ředitelka PMD
a další spolupracovníci Tetína

mailto:info@biblickedilo.cz
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31306
mailto:misie.praha@seznam.cz
https://www.tetin.cz/e_download.php?file=data/editor/496cs_1.pdf&original=doc02301320191216134005.pdf
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.1159470&y=49.9406887&z=14&rc=9gFQWxXH.MkNdcOl&rs=stre&rs=stre&ri=78144&ri=5185369&mrp=%7B%22c%22%3A131%7D&xc=%5B%5D
https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k171-2020vyluka27.pdf
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