
Při uskutečňování našeho po-
slání duchovně, odborně a 
prakticky připravovat pro 
službu v církvi i ve společnosti 
považujeme za důležité ctít 
následující hodnoty vyvěrající 
ze vztahu s živým Kristem 
a z úcty k Písmu svatému: RE-

SPEKT – OTEVŘENOST – NÁ-

ROČNOST – SLUŽBA  – OSOBNÍ 
RŮST – PRAKTIČNOST. Budu-
jeme tak společenství, které je 
charakterizováno partnerský-
mi vztahy jak mezi studenty 
navzájem, tak i s vyučujícími. 
Sloužíme církvím a jejich po-
třebám, snažíme se působit 
ozdravujícím způsobem na 
společnost a pěstujeme akade-
mii pro praxi s důrazem na 
osobní růst a zralost každého 
jednotlivce. Sčítání lidu nebo 
dění kolem vyrovnání státu s 
církvemi signalizují dlouho-
dobý kvas v církvích v České 
republice: Jde o hledání povo-
laných a obdarovaných vedou-
cích, starších, vedoucích skupin 
i kazatelů. Opakovaně pozoruji 
nejasnou koncepci pastýřské 
péče a vyučování. Finanční vy-
rovnání státu s církvemi nás za-
stihuje spíše ve vleku peněz než na 
jejich „hřbetu“. A sčítání lidu 
ukázalo otázku, jak se vlastně 
dnes lidé ztotožňují s organi-
zační podobou církve. K tomu 
mohu perspektivou semináře 
připojit nesnadnou lekci roku 

službu desítek pracovníků a 
učitelů. Bohu patří hlasité dí-
ky, které dolehnou také k 
uším těch, kdo u toho byli.  

ředitel Jan Valeš  
(z výroční zprávy 2011) 

 
 

26. května - Pastorace 
manželských párů 
D. Staňková, L. Pellmann 
 
2. června - Letní škola  
Apologetika - J. Unger,  
M. Valeš 
 
8. června – Přijímací řízení  
 
8. – 9. června Letní škola 
Biblická interpretace  
.D. Beňa, P. Cimala 
 
26. června – Absolutoria  
 
4. srpna – Letní škola  
Konflikty v manželství  
a v církvi - P. Raus 

KALENDÁ Ř  
AKCÍ 

2011, že seminář nepřitahuje 
dostatek zájemců o studium 
z řad generace Havlových 
dětí, lidí narozených již ve 
svobodné vlasti. 

Jak generace Havlových dětí 
uvažuje o službě v církvi? 
Jakou tendenci ukazuje křiv-
ka zachycující věk těch, kdo 
nastupují do služby v círk-
vích? Jak velké bude v příš-
tích letech procento mladých 
kazatelů, kteří se narodili po 
pádu komunismu? Jak o své 
víře, o společnosti, o širších 
souvislostech přemýšlejí ti, 
kdo jsou nositeli duchovního 
náboje mezi současnými tee-
nagery? Podaří se nám tuto 
generaci získat pro pečlivou 
reflexi víry v souvislosti se 
službou křesťanů ve společ-
nosti, v sociální sféře, v prá-
ci s lidmi (např. pastoraci), 
nakonec také pro teologic-
kou reflexi, tolik potřebnou 
v nesnadných dobách spole-
čenských proměn? Toto jsou 
otázky, které si na semináři 
díky uplynulému roku klade-
me a vyhlížíme obnovení 
denního studia v příštích 2 
až 3 letech. Výzvy a výhledy 
do budoucnosti by neměly 
zcela zastínit, že v roce 2011 
jsme společně slavili 20 let 
služby Evangelikálního teo-
logického semináře a věrnou 

     HAVLOVY D ĚTI A PERSPEKTIVY NÁS VŠECH  
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NADACE PRO PODPORU ETS 

  

 

 

 

Milí přátelé a příznivci, rádi bychom vám přinesli něco aktuálních zpráv z dění našeho projektu 
nadace pro podporu ETS. Na únorovém setkání Rady ETS Praha, byla odprezentována a schvá-
lena dosavadní práce na projektu a navíc byl hlavně vytvořen a odsouhlasen účel nadace.  
 
Účelem nadace je podpora vzdělávání, které pomáhá křesťanským církvím 
naplňovat jejich poslání. 

Proč nadace? 

Projekt nadace přímo podporuje 4 ze 6 vizí semináře do roku 2017. 

1. Usilujeme o nabídku služeb, které reagují na reálné potřeby církví a společnosti. 
2. Připravujeme absolventy, aby byli schopni reagovat na aktuální problémy společnosti. 
3. Budujeme komunitu učitelů a pracovníků školy, která inspiruje k následování. 
4. Hledáme účinné cesty, které umožní studentům zažívat praxi. 
5. Usilujeme o finančně udržitelný rozvoj školy. 
6. Připravujeme se odborně a finančně na reformu terciárního vzdělávání v ČR. 

Jak můžete pomoci? 

Potřebujeme hlavně duchovní podporou - modlitbami a dalšími duchovními zbraněmi, 
kterými nás Pán vybavil. 

Dále můžete přispět radou – zejména pokud máte znalosti a zkušenosti se zakládáním či fun-
gováním nadací a nadačních fondů. Nebo znáte takové lidi ve svém okolí a oni jsou ochotni 
nám pomoci či poradit. Projektem se zabývá a vaše dotazy zodpoví pracovník pro nadaci Jiří 
Jedlička. mail nadace@etspraha.cz 

Finančně můžete přispět také na výdaje spojené s přípravami nadace. Své příspěvky posílejte 
na bankovní účet ETS 27–325 249 0257 / 0100 s variabilním symbolem 777. Případný přebytek 
pochopitelně bude vložen do nadace při jejím vzniku. 

Děkujeme dosavadním třem dárcům, kteří celkem věnovali na přípravu nadace 56 tis. Kč. 

Rada ETS Praha tímto otevřeným účelem 
nabízí spolupráci a podporu i jiným vzdělá-
vacím projektům, které ve spolupráci s ETS 
přinesou dobré ovoce církvi i oběma stra-
nám. Navíc se tato podpora nevztahuje jen 
na území ČR, takže věříme, že nadace bude 
mít i v budoucnosti co nabídnout. 

Scénář dalšího postupu pomohl vyjasnit 
soudce jihočeského soudu a člen Rady ETS, 
Mgr. Ondřej Kubů Tímto mu děkujeme za 
dosavadní spolupráci. Dalším krokem, 
který je před námi, je shromáždění po-
třebného nadačního jmění. Tato částka 
musí  mít minimální peněžní hodnotu       
500 000,- Kč.  

.Jakým způsobem chceme shromáždit toto na-
dační jmění? Spoléháme, že nás bude dosta-
tečný počet drobných dárců. Např. když 250 
lidí pošle každý 1000 Kč, jsme už v polovině 
zákonného minima 0,5 mil. Kč! Bez větších 
sponzorů se však neobejdeme. Brzy bude 
možné přidat se k zakládání nadace tou for-
mou, že dotyčný přislíbí konkrétní finanční 
dar podle svých možností, který bude moci po 
létě do nadace poskytnout. Při získání 
dostatečného množství těchto příslibů 
připraví výbor pro nadaci zakládací lis-
tinu, na jejímž základě bude zřízen ban-
kovní účet. Po shromáždění zákonem poža-
dované minimálního nadačního jmění bude 
možné nadaci zaregistrovat. 



 PŘEDSTAVUJEME 
Martina Škodu 

Přednášíte na ETS Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací. 
Které hrani ční situace na ETS probíráte? 

Seminář je otevřený. V podstatě všem naléhavým otázkám doby. 
V zadání je uveden například válečný konflikt a to v kontextu histo-
rickém, tak současném stavu světa a postavení jednotlivce v něm. 
Dále jsou to otázky přerušení těhotenství, euthanasie, které studenty 
zajímají, otázky postoje ke smrti člověka. V minulosti jsme probíra-
li například otázku trestu smrti a postojů k němu v souvislosti 
s případem zavražděné Aničky, hojně medializovanému. Letos stu-
denty zaujal například stav civilizace a světa v kontextu k filmu Ba-
raka. V této souvislosti byla vypracována zajímavá seminární práce.Ve 
výuce je vyžadováno zaujetí vlastního stanoviska k dané otázce 

v souvislosti se vším, co se studenti během celého studia naučili. Zajímavá by byla třeba i otázka roz-
vodu manželství a jeho dopadu na okolí. Jak se na ně může člověk, který je sám neprožil, připra-
vit? Právě tento předmět má umožnit pohled na takovou situaci v širších souvislostech, zprostřed-
kovat pohled mimo víru a konfrontovat ho s křesťanským postojem. To v konečném důsledku 
má studenta dovést k vlastnímu postoji bez zbytečných klišé a tím nabídnout i eventuální mož-
nost řešení případné takové situace i na základě získaných informací. Příklady z praxe pak po-
skytují, byť pouze v míře omezené, možnost vlastního prožitku při střetu s událostí. Student by 
měl mít možnost a odvahu svobodně reagovat a konfrontovat sám sebe s poznávaným. Jakou 
"praxi" v hrani čních situacích máte Vy osobně? Ve službě ve věznici i v životě se člověk 
setká s ledasčím. To co dle mého názoru věřící křesťan potřebuje, je umět neztratit víru a ne-
vzdalovat se Bohu v tváří v tvář drsné realitě života. Jaký je, podle Vás, v současnosti v naší 
společnosti nejdiskutovanější sociální problém? Podle mého nedůvěra v autoritu vůbec. 
V autority politické samozřejmě také. To však v posledku přináší semínka anarchie a zvůle ješ-
tě větší, jak nás dějiny vytrvale učí. Nějak se dle mého názoru nedostává rovnítko mezi autoritu 
a odpovědnost.                                                                             Ptala se za Vás Anna Slobodová 

Neděle ETS  
NEDĚLE ETS 
Neděle ETS probíhají na různých sborech v různé termíny v průběhu celého roku. Obvyklou 
součástí neděle ETS je služba Slovem Božím od učitele nebo studenta, informace o ETS a práci 
našich absolventů, sbírka na práci školy a zodpovídání vašich otázek. Je možné však také do-
mluvit přednášku pro křesťany nebo pro veřejnost na aktuální či odborná témata. Sbírku je 
možné věnovat také na konkrétní projekt, např. konference pro pastory v Jižním Súdánu, pasto-
rační poradna nebo oprava fasády. Sbory, které mají zájem, ať se hlásí e-mailem na adresu  
nedele@etspraha.cz. Termíny koordinuje Mgr. Jan Valeš. 

Ubytování a pronájem 
Pronájem učeben a konferenční místnosti. 
Nocleh pro jednotlivce i skupiny během školního roku i o 
prázdninách. Pronájem učeben a konferenční místnosti. Uby-
tování spolu s učebnami a kuchyňkou pro letní týmy. 
Oznámení 
Evangelikální teologický seminář Praha 
info@etspraha.cz  tel: 281 921 734 

 



 
VÝŇATKY Z VÝRO ČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2011 

Studijní obory 

Hlavní činností školy jsou akreditované studijní obory: 

61-41-N/01 Teologická a pastorační činnost – denní a dálkovou formou 
dálkoví: 27 (z toho 10 nových)       absolventi: Jiří Donát,  Roman Frimel, Petr Jirman, Petr 
Lupton, Jiří Šimek, David Živor 
75-32-N/07 Sociální práce a sociální pedagogika / Pastorační a sociální práce –  
denní a dálkovou formou       denní: 7 dálkoví: 31 (z toho 10 nových)   absolventi: Helena da 
Costa, Lucie Geldnerová, Radmila Horynová, Arnošt Chadraba , Miloslava Jochmanová, Eva 
Košutová, Pavel Krejčí, Anna Palánová, Jana Pavlíčková, Petra Poláchová, Alena Rousková, 
Libor Zedník 
bakalářský program ve spolupráci s UK-ETF: 6141R030 Sociální práce / Pastorační a so-
ciální práce        36 (z toho 9 nových)     2 bakaláři: Eva Světlíková, Ondřej Vavrečka 
 
Neakreditovaný studijní obor Sborový pracovník 

                                     30.9.2011          1.2.2011    30.9.2010          1.2.2010       30.9.2009 
nově nastoupilo                      3                    1                 5                       0                  14 
Pokračuje                             15                   16               10                     13                    6 
Přerušilo                                2                      -                 3                       9                    2 
Dokončilo                               -                     -                  -                       -                     - 
přestoupilo do akreditovaného  oboru          -                 2                       -                     - 
 
Kurzy pro veřejnost   zimní období (semestr)        letní období (semestr) 
 
2008/09                           neevidováno                                18 
2009/10                                 14                                          67 
2010/11                                 20                                        108 
2011/12                                 33                                          --- 
 
Mezi nejžádanější kurzy v roce 2011 patřila letní škola biblického poradenství a také kurz  

Inspiro.  

Poprvé proběhla spolupráce s kazatelem na studijním volnu, který se chtěl zaměřit na pasto-
raci. Účastnil se dvou pastoračních kurzů a s učiteli měl individuální konzultace. Spolupráce 
byla dobrá a těšíme se na další zájemce. 

Novinkou je nabídka kurzu pracovníků v sociálních službách, který je akreditován při MPSV. 
Jedná se o kvalitní a populární kurz pastoračních dovedností (1. část) přizpůsobený pracovní-
kům v sociálních službách. Jmenuje se: Komunikační a pastorační dovednosti. Sociální zařízení 
si může tento 16 hodinový kurz objednat, nebo může vyslat svého pracovníka do kurzu pořáda-
ného při ETS. 

Seminář spolupracuje se severočeskými sbory CB a KS a sdružením Isachar na přípravě konfe-
rence pro kazatele anglikánské církve v Jižním Súdánu. Chceme přispět k přípravě obdaro-
vaných vedoucích této církve aniž bychom tam exportovali naše teologické diskuze a hledání. 

Další rozhovory a informace o vzdělávání šitém na míru lze najít v předchozím čísle Dynamisu 
2012/1, který je ke stažení na internetu. 

                    www.etspraha.cz 



 VÝŇATKY Z VÝRO ČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2011 

Rozvoj školy 

Vykročení směrem k „vysoké škole“ předsta-
vují práce na bakalářských programech v soci-
ální práci i v teologii ve spolupráci s jinými 
školami. V oblasti vzdělávání kaplanů spolu-
pracuje seminář s teologickou fakultou Jiho-
české univerzity. Od prosince se pravidelně 
schází odborná rada semináře, která připravuje 
bakalářské programy po odborné a pedagogic-
ké stránce. Další kroky směřují k tomu, aby 
seminář v příštích letech měl mezi učiteli super-
vizora s náležitým vzděláním. Připravovaný ba-
kalářský program ve spolupráci s Mezinárodním 
baptistickým teologickým seminářem (IBTS) 
bude vyjádřením našich skutečných tužeb a 
představ o teologickém vzdělávání, které cír-
kev potřebuje: 

•šité na míru lidem studujícím při zaměstná-
ní (kombinovaná forma), kteří nemohou stále 
jezdit do školy a jsou schopni samostatné prá-
ce 

•prezenční studium i pro malé skupiny stu-
dentů, které kombinuje důraz na praktickou 
přípravu ke službě s přístupem ke vzdělávání 
ovlivněným anglosaskou tradicí 

•nabídka čtyř zaměření: studium Bible, pas-
torace, praktická teologie, křesťanská etika 

•součástí programu je možnost ročního studia 
zejména pro mladé lidi, které obsahuje vedle 
přehledových kurzů také praktický projekt  
zaměřený na základní týmové dovednosti 
a formování charakteru 

Další vykročení směrem ke „vzdělávacímu in-
stitutu“ představují nové nabídky kurzu pro 
pracovníky v sociálních službách, rozvoj pastorační 
poradny, první účastník studijního pobytu, druhá fáze 
kurzu Inspiro (na Moravě) nebo rodící se projekt zamě-
řený na integraci teologie a sociální práce, který 
se zrodil z listopadové evangelikální teologic-
ké konference. 

Získávání studentů a prostředků 

Klesající počet denních studentů, neotevření 1. 
ročníku VOŠ teologického studia již v září 
2010 a neotevření ani jednoho 1. ročníku VOŠ 
v září 2011 představovalo skutečnou krizi 
identity . Má cenu, aby seminář existoval bez 
denních studentů? Vždyť v tom v podstatě 
všichni spatřují smysl této školy...! Počet den-
ních studentů přitom klesá již od přelomu 
tisíciletí. Teprve v tomto okamžiku vynikla 
skutečnost, že počty dálkových studentů za 
stejné období stoupají a počty účastníků kurzů 
pro veřejnost přímo raketově rostou. Rada 
školy i Kolegium ředitele jednomyslně v této 
nesnadné situaci říkají, že poslání semináře se 
nemění a je třeba i nadále formou vzdělávání 
připravovat duchovně, odborně i prakticky pro 
službu v církvi a ve společnosti. Potřebujeme, 
aby si spolu s vedením, pracovníky a studenty 
školy také sbory a nejširší veřejnost uvědomili: 

Seminář má smysl i kvůli těm 112 studentům, 
kteří nejsou denními studenty VOŠ. 

V roce 2011 jsme s novou vervou vstoupili do 
psaní grantů na odbornou činnost pedagogů. 
Nové je také úsilí o větší využití budov formou 
pronájmů. 

 

 

 

 

             

               

                   



 VÝŇATKY Z VÝRO ČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2011 

Změny v dokumentech a personálním obsazení 

Dodatek ke smlouvě o pronájmu budovy od 
zřizovatele ze dne 11.12. 2007 uzavřený dne 
1.7.2011, který dává právo pronájmu budovy 
třetí straně, stanoví časové omezení takového 
pronájmu a to, že polovina zisku bude použita 
na splátku dluhu. 

Od září je nové složení Školské rady: Za pe-
dagogy Ráchel Bícová a David Beňa. Za zři-
zovatele pokračují Jiří Dezort a Pavel Štifter. 
Za denní studenty Jan Heřmanský, zástupce 
dálkových studentů ještě není zvolen. 

Od září 2011 nově učí Mgr. et Mgr. Jiří Bu-
kovský (Nový zákon), Mgr. Daniel Heczko 
(homiletika), Mgr. Pavel Trefný (praxe teolo-
gů), Ing. Petr Geldner (řízení sborové práce), a 
staronově po několika letech Mgr. Lucia 
Biróová (gerontologie). Od 1. září ukončila 
pracovní poměr v semináři PhDr. Alena Heř-
manová, nadále pokračuje jako učitel kurzu 
sociologie (impulzem byl snižující se počet 
denních studentů a následně dohoda s vedením 
školy). Odborné praxe studentů oboru . 

Pastorační a sociální práce nyní povede Mgr. 
Dana Staňková, DiS., praxe studentů oboru 
Teologická a pastorační činnost Mgr. Pavel 
Trefný.    Hospodaření v roce 2011 

Velkou výzvou byl schodek rozpočtu z roku 
2010 ve výši 232 tis. Kč, který bylo možné 
jen částečně krýt z kladného hospodářského 
výsledku roku 2009. K tomu se přidal nejistý 
výhled, zda bude v září možné přijmout nové 
studenty denního studia VOŠ (a s tím spojené 
případné další finanční ztráty na školném a 
státních dotacích). Kolegium ředitele tedy 
připravilo v dubnu tři varianty dalšího postu-
pu: 1. díky dostatků zájemců o denní studium 
bude možné pokračovat beze změny, 2. trans-
formace do školy pro dálkové studenty a po-
stupné zavření denního studia, 3. odložená 
transformace, která nevylučuje otevření den-
ního studia v roce 2012. V červnu po přijíma-
cím řízení bylo zvolena varianta č. 3 a s ní 
spojené krácení úvazků. Nakonec činilo sní-
žení počtu úvazků mezi červnem a zářím pl-
ných 1,3 úvazku. 

Výroční zprávu předložil ředitel Mgr. Jan Valeš Radě ETS 28. února 2012. 

Náklady celkem          3 995 900 Kč 

Výnosy celkem            4 492 840 Kč 
Hospodářský výsledek   496 940 Kč 
 

DUCHOVNÍ PEČEŤ 

2Tm 1,7 „Bůh nám nedal ducha zbabělosti, ale ducha síly, lásky a ukázněné mysli.” 

S pokorou a vědomím vlastní slabosti vyznáváme a na ETS prožíváme, že Boží Duch skutečně 
vlévá dynamis – sílu a moc k následování Ježíše Krista, agapé – Boží lásku, která dovede nezišt-
ně sloužit a obětovat se, sófronismos – ukázněnou mysl, mysl poddanou Kristu.  

ETK  
Evangelikální teologická konference 
Téma: Církev a islám.  
Zahraniční hosté : Ida Glaser a David Leatherberry 
Termín: 11 - 13. listopadu 2012 



 
 

 
PASTORACE v nové podobě 

Díky nově získané akreditaci nabízí ETS v roce 2012 hned čtyři podoby    
studia pastorace: 

1. NOVĚ studium pastorace v rámci 
akreditovaného oboru VOŠ Teologická 
a pastorační činnost, pastorační 
zaměření. Tříleté denní, 
čtyřleté dálkové studium. Diplom 
z teologie. 
 
2. Studium pastorace v rámci akreditova-
ného VOŠ oboru Pastorační 
a sociální práce. Tříleté denní, 
čtyřleté dálkové studium. Diplom 
ze sociální práce. Možnost bakalářského 
studia (Bc). 

UMĚNÍ KLÁST OTÁZKY  
Mgr. Ji ří Unger  
2. června, ETS Praha  
Kurz je určen vedoucím, služebníkům v misii 
a ve sborech i všem, kteří si kladou ožehavé 
otázky a hledají odpovědi (bioetika, sexuální 
etika atp.).  
Seminář pořádán ve spolupráci s ČEA.  
BIBLICKÁ INTERPRETACE  
JAK ČÍST BIBLI  
Mgr. Peter Cimala, Th.D., David Beňa, lic. 
theol.  
8. – 9. června, CB Hranice  
Kurz je určen všem, kteří na kazatelně, v 
mládeži a jinde slouží Božím slovem, ale ta-
ké všem, kteří prostě chtějí lépe rozumět své 
Bibli.  
Seminář pořádán ve spolupráci s CB v Hrani-
cích a s KI.  
 
ONLINE PŘIHLÁŠKY: 
www.etspraha.cz: Kurzy pro veřejnost,       
letní škola  

3. Neakreditovaný obor Sborový 
pracovník.  
Šedesátikreditový studijní 
program, kde polovinu předmětů 
si vybírá student sám. To umožňuje zaměřit 
se na pastoraci. 
4. Studium jednotlivých kurzů pro 
veřejnost nabízených katedrou 
pastorace a psychologie. 
 

Termín přihlášek do 31. května 
www.etspraha.cz 

 
 

 PŘIHLAŠTE SE, VZDĚLÁVEJTE SE, SLUŽTE, PŘIHLAŠTE SE, VZDĚLÁ-
vejte se, služte, PŘIHLAŠTE SE, vzdělávejte se, SLUŽTE, přihlašte se,  
 
 
LETNÍ ŠKOLA 2012  

Nové knihy našich učitelů 

Pavel Hošek  
Židovská teologie 
křesťanství  
Studie je věnována 
pozoruhodné a v 
českém prostředí 
takřka neznámé 
rozpravě mezi ži-
dovskými učenci 
posledních desetile-
tí.  

Pavel Raus  
Spojenci namísto          
protivník ů. Kniha 
popisuje průběh 
manželského a part-
nerského konfliktu 
a snaží se pomoci 
úspěšně projít kon-
fliktem tak, aby se 
jejich vzájemný 
vztah obohatil.        



.Dynamis -informační bulletin pro studenty a přátele ETS 
 

Ročník 13, číslo 2012 -2 
 
 

Evangelikální teologický seminář 
Vyšší odborná škola teologická a sociální 
Soliňská 2417/41A, 193 00 Praha 9  telefon: 281 921 734 Fax:281 922 989 
Bankovní spojení: KB, č. ú. 27-32 52 49 02 57/ 0100 
e-mail: info@etspraha.cz 
web: http//www.etspraha.cz, redakce Anna Slobodová 

 

 

 
PUBLIKACE K 20 VÝRO ČÍ ZALOŽENÍ ETS 1990/1991 až 2010/2011  

 
Publikace je určená všem bývalým studentům, učitelům a pracovníkům, přátelům a spolupra-
covníkům semináře a budoucím studentům, kterým pomůže vkročit do proudu života, který 
začal před mnoha lety z Boží milosti… 
Bývalí studenti a pracovníci školy ji dostanou za výrobní cenu: objednávku vyplňte běžným 
způsobem, ke svému jménu připojte do závorky (studoval jsem na ETS) nebo (učil/pracoval 
jsem na ETS). Cena: 139 Kč 

 


