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Chvály s hudební skupinkou CB Poděbrady
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předškoláky Méďové a Mláďata.
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14:00 Přednáška 3 – Osobní návrat domů – Dave Patty
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OTČE NÁŠ
JAK SKRZE MNE MŮŽE PROUDIT BOŽÍ OTCOVSKÉ SRDCE
Přednáška 1 – Čtyři proudy Božího otcovského srdce
Proč jsou otcové tak důležití?
1. Jedinečná role otce
a. Mal 4,6
b. Ef 6,4
c. Ef 3,14-15
d. J 14,8
2. Příklady z historie a médií

Čtyři proudy Božího otcovského srdce
Boží otcovské srdce uvidíme nejjasněji ve světle jeho dokonalého vztahu se svým Synem.
V Písmu jej zaslechneme dvakrát skutečně promlouvat k Ježíši. Při bližším pohledu na tato dvě
setkání se nám vynoří mocný obraz. Co Bůh říká?
Mt 3,17

Mt 17,5

Čtyři proudy, které Pán Bůh svou řečí ukazuje:
1. Identita
2. Láska
3. Potěšení
4. Umístění
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Jak Ježíš zakoušel čtyři proudy Božího otcovského srdce?
1. Identita – Jan 5,16-19

2. Láska – Jan 5,20

3. Potěšení – Jan 5,30.41-44

4. Umístění – Jan 5,21-27

Ježíš nás zve, abychom ve víře vstoupili do stejného vztahu s Otcem, jaký má On sám.
Jan 14,6

Jan 14,8

Jan 14,18-20

Jan 14,23
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Přednáška 2 – Velký stín tvého pozemského otce
Proč naši pozemští otcové selhali?
1.
2.
3.
4.

Protože padli
Protože selhali jejich otcové
Protože naše potřeby přesahují možnosti otců je naplnit
Protože selhali i náhradní “tatínkové” a naši otcové nás neuměli přiměřeně chránit.

Co zažíváme v našem životě od pozemských otců nebo náhradních tatínků?
1. Otcovské dary
2. Otcovské rány
3. Otcovské vakuum
Ilustrace:

Jak to ovlivňuje naše vlastní vztahy a chování?
1. Otcovské dary vytvářejí…
a. štědrý a otevřený tok dávání
b. citlivé a vděčné přijímání
2. Otcovské rány způsobují…

a. deformace (neadekvátní reakce, strach, agresivitu, zoufalství). Reakce nejsou
úměrné příčině. Je to proto, že se dotýkají již existujících ran a bolestí.

b. uzavřenost – chráníme se před ještě větší bolestí (Cínový vojáček).
3. Otcovské vakuum způsobuje…
a. lačnost – neustálé pokusy toto vakuum něčím naplnit.
b. zablokování – znecitlivění či uzavření určité oblasti našeho srdce. Vypadá to,
jako bychom v této oblasti neměli žádné potřeby ani očekávání. Navenek to
působí jako vlažnost nebo lhostejnost.
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Příznaky nedostatečnosti našich otců
1. Identita
Kdo jsem? Mám nějakou cenu? Musím se chovat podle tvého očekávání, abych
pro tebe něco znamenal? Jsem kompetentní, mám vůbec nějaké schopnosti?
Bez identity od otce budou určovat tvoji identitu lidé kolem tebe nebo okolnosti.
Znamená to, že vše bude nestálé a nestabilní. Ve svém prostředí budeš velmi zranitelný,
bez jasného povědomí o sobě samém. Budeš mít neustále potřebu si něco dokazovat
nebo se obhajovat.
·

Místo “Nepovedlo se mi to...” si pomyslíš “Jsem smolař...”

·

Místo “Nejsou spokojeni...” si pomyslíš “Selhal jsem...”

·

Místo “Nezvládl jsem to, zkusím to znovu” si pomyslíš “Jsem neschopný...”

·

Místo “To nebylo dobré...” si pomyslíš “Jsem k ničemu...”

·

Místo “Je to jeho názor...” si pomyslíš “Teď vypadám jako hlupák...”

2. Láska
Jsem milován bezpodmínečně? Jsem pro někoho vzácným a důležitým? Záleží mi
na někom? Má někdo hluboký zájem o mě? Vnímám a cítím tvoji lásku a náklonnost?
Bez otcovské lásky se budeš stále pokoušet vetřít do přízně svých blízkých. Jejich láska tě
nikdy dostatečně nenaplní, budeš cítit chronické zklamání. Budeš se muset vyrovnávat
s náhlými změnami svých emocí, svou náladovostí, s udržováním odstupu a chladností.
·

Bude otřesena tvoje důvěra v lásku.

·

Budeš se bát cele se vydávat.

·

Tvé vztahy budou spotřebitelské – spíše brát než dávat.

·

Budeš mít problém poskytovat lásku druhým.
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3. Potěšení
Jsi na mě hrdý, působím ti potěšení? Jsi hrdý na to, kým jsem?
Těší tě má přítomnost? Jsi se mnou rád? Přináším ti radost?
Bez otcova potěšení se staneš závislým na potěšení od druhých, náchylným
k požitkářství. Můžeš se také vyhýbat všem situacím, ve kterých bys mohl selhat nebo
být odmítnut.
·

Můžeš se snadno stát závislým na většině požitků – jídlo, alkohol, peníze,
oblečení, sex, adrenalin, nezdravé vztahy.

·

Nebo můžeš trpět ztrátou zaujetí, nadšení, radostnosti a životní jiskry.

·

Můžeš vykazovat skvělé výsledky v tzv. vyhýbavém chování – tj. nikoli
maximalizovat zisk, ale minimalizovat ztrátu. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

·

Když tě někdo zklame, je to jak bys požil jed.

4. Umístění
Má můj život smysl? Má můj život určitý záměr? Je nějaké místo, které je pro mne
vzácné, kde je mi dobře? Hodím se tam, kde jsem? Patřím někam? Jsem součástí
něčeho, co mě přesahuje? Mám co dát? Všimne si vůbec někdo, že chybím?
Bez Otcova umístění budeš stále o svoje místo na slunci bojovat. Budeš čelit obavám,
že tvůj život nemá žádný význam, a staneš se snadno zranitelným. Budeš se vypořádávat
s tím, že tvoje očekávání se nikdy nenaplňují, až dojdeš do bodu, kdy už nebudeš mít
kam ustoupit – jako dítě schoulené do klubíčka, schovávající se za sloupem, zahnané
do kouta.
·

Zneklidní tě “zelenější tráva u tvého souseda” a rozhodí tě to.

·

Nebudeš si jistý ve své roli.

·

Budeš mít často pocit, že tě zraňují lidé, od kterých bys to nečekal.

·

Budeš vycouvávat ze svých Bohem daných povinností.

·

Začneš propadat přehnané kritičnosti.

·

Přestane ti vadit, že používáš “podpásovky”, abys uhájil svoje místo na slunci.

·

Budeš cítit stálou potřebu si něco dokazovat.
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Osobní aplikace – otcovské mapování
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Přednáška 3 – Osobní návrat domů
Jak zažít trvalou změnu?
Co svobodou není: (Ga 3,3)
1. Hledání důvodu “proč”
2. Potlačení minulosti
3. Změna otce
4. Nasazení masky ve svém chování
Každé z uvedených řešení znamená řešit problém jako sirotek bez otce. (Jan 14,18)
Konec slepé cesty zmaru: Poznání
Co svobodou je: (Jan 14,6-23)
1. Nechat Ježíše, aby nás vedl k Otci – 14,6
2. Přicházet k poznání Otce takovým způsobem, který zanechá naši duši “uspokojenou”
– 14,7-8
3. Skrze Kristovo milosrdenství a milost vstoupit do téhož vztahu, který měl On se svým
Otcem – 14,20-23
Přesto mnozí z nás stále prožívají těžkosti, jak toho dosáhnout – Jan 14,9
Obtížná cesta: Poznání ® Obnovení
Mezi těmito dvěma kroky je ještě jeden mezikrok.
Odstranění překážek ke svobodě: (Marek 1,15)
Musíš pochopit, že to, co vypadá jako vakuum, je ve skutečnosti naplněno…
a. neodpuštěním
b. hříchem
c. lží
d. modlářstvím
e. přísliby

Změnit to mohou čtyři proudy Božího otcovského srdce, které prosytí naše srdce:
Otcova identita, láska, potěšení a umístění.
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Ilustrace:

Mnoho z těchto nemocí srdce bylo způsobeno “klíčovými okamžiky” v naší minulosti.
Boží mocí mohou být tyto nemoci odňaty. To je účel mezikroku “Očištění”.
Cesta změny: Poznání ® Očištění ® Obnovení
Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem
zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý,
když konáš soud.
Žalm 51,5-6 (ČSP)
„Srdce má své důvody, o kterých rozum nic neví.”

Blaise Pascal

Jak objevit, co je potřeba očistit a uzdravit?
1. Ujasni si jednu ze čtyř oblastí, se kterou chceš něco udělat (identita, láska, potěšení
nebo umístění). Popros Přímluvce (Utěšitele, Zastánce), Ducha svatého, aby ti ukázal, co
ty sám nemůžeš vidět (Jan 14,16-18).
2. Vzhledem k tomu, že pět “nemocí srdce” často souvisí s klíčovými okamžiky naší
minulosti, popros Přímluvce, aby ti připomněl ty kritické okamžiky, které ovlivnily oblast,
za kterou ses rozhodl modlit (Jan 14,25-27).
3. S pomocí Ducha svatého jako svého Přímluvce se přenes zpět do těchto klíčových situací
a popros ho, aby ti ukázal, zda jde o neodpuštění, hřích, lež, modlářství nebo přísliby,
které ti zabraňují vztahu s Otcem. (Jan 16,7-15)
4. Vyznej to s vírou v modlitbě pokání, nejlépe nahlas a s nějakým důvěryhodným
přítelem. (1 Janova 1,2-9)
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Jak pokračovat k obnovení?
Modlitba k Otci – Ef 1,17-19
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
dal ducha moudrosti
a zjevení,
abyste ho poznali
a osvíceným vnitřním zrakem viděli,
k jaké naději vás povolal,
jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Aplikace modlitby k Otci
Když v modlitbě procházíte klíčovými okamžiky nebo konkrétními oblastmi, kde se cítíte být
blokováni v propojení s Božím Otcovským srdcem, poproste ho o…
1. Ducha moudrosti – Duchem umocněnou schopnost propojit to, co již znáte z Písma
o Otci, se svojí konkrétní situací.
2. Ducha zjevení – aby vám nadpřirozeně sňal závoj vašeho vnitřního duchovního zraku a
odhalil svoji Otcovskou přítomnost a přirozenost. Je to víc, než pouhé intelektuální
poznání, protože “vnitřní pohled” potřebuje být “osvícen”.
3. Ježíše Krista, aby přebýval ve vašem srdci skrze víru – Bůh vám dá moc spatřit a prožít
své Otcovské srdce, jak je zjevil na svém Synu, který nás “v tělesné podobě” seznámil
s Otcem. (Jan 1,14.18)
Osobní aplikace
Dosud jsme převážně shromažďovali informace a poznatky, ale nyní jsme připraveni učinit
konkrétní kroky vedoucí ke změně. Především musíte mít někoho, s kým je podniknete. Je to
mnohem snazší, než pracovat sám. Může to být váš manželský partner nebo důvěrný přítel
či duchovní průvodce – pastýř.
Poznamenejte si, kdo by to mohl být:

Napište, kde a kdy byste se sešli (vyhraďte si nejméně dvě hodiny, abyste měli dostatek času):
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Až se sejdete, měli byste probrat tři věci:
1. Poznání
· mluvte spolu o tom, co jste se dozvěděli prostřednictvím otcovské mapy a
kde vidíte symptomy otcovské nedostatečnosti ve vašem životě.
2. Očištění
· Vyber si jednu z výše uvedených oblastí a začni na ní pracovat. Popros
Přímluvce (Duch svatý), aby ti odhalil více z toho, co zapříčinilo tuto
nedostatečnost ve tvém životě. Modli se a požádej ho, aby ukázal na
související klíčové okamžiky.
·

Společně se svým modlitebním partnerem požádejte v modlitbě Ducha
svatého, aby zjevil, je-li příčinou cokoliv z pěti důležitých nemocí srdce
(neodpuštění, hřích, lež, modloslužba, přísliby), aby se to mohlo vyčistit.
Nepospíchejte, naslouchejte, jakou odpověď dostanete. Požádejte svého
modlitebního partnera o jeho vhled, který dostal od Pána.

·

V modlitbě pokání a ve víře vyznej Pánu vše, co bylo konkrétně odhaleno.

3. Obnovení
· Popros Otce, aby ti dal Ducha moudrosti a zjevení, abys ho mohl lépe poznat.
Pak mu dovol, aby ti připomněl pasáže z Písma, které ti mohou osvětlit, co
ses již o Něm naučil, nebo odkrýt nové věci o Božím charakteru. Sdílejte se s
tímto vhledem do Písma se svým modlitebním partnerem.
·

Popros Pána Boha, aby ti zjevil své Otcovské srdce na svém Synu, Ježíši Kristu,
který přišel “v těle”. Zeptej se ho, “jak by mohla Ježíšova nebo Otcova
přítomnost změnit kritické klíčové okamžiky, které tě formovaly”. Pečlivě
pozoruj svým duchovním zrakem, “kde se nachází v těchto vzpomínkách On
sám.” Popros Ho, aby v tobě obnovil “svoje otcovství”.

·

Nyní pokračuj k dalšímu klíčovému okamžiku nebo problému, na který ti
ukázal, a opakuj kroky popsané výše (poznání, očištění, obnovení).

·

Pravidelným studiem tématu Božího Otcovského srdce v Písmu si vytvářej
biblický postoj k tomu, jak tě vidí Bůh v Kristu.

Další biblické prameny ohledně pěti nemocí srdce
1. Neodpuštění – Mt 18,21-35
a. Zkoumej tři známky neodpuštění
i. Nepřiměřené emoce (strach, touha ubližovat, ospravedlněná agresivita)
Mt 18,28
ii. Nárok na odškodnění (vrať mi mé peníze, dlužíš mi, proč jsi mi
nezaplatil…) Mt 18,28-29
iii. Touha po pomstě (dám tě pod zámek, zavřu tě, učiním svůj svět bez tebe
bezpečnějším, potrestám tě, zazdím tě) Mt 18,30
b. Přijmi svoje postavení (v Kristu) – Mt 18,23-27.32-35
c. Pojmenuj dluh svého „dlužníka“ – Mt 18,23-24.28
d. Modli se – “propusť duchovně dlužníka”, protože Otec ti odpustil – Mt 18,33-35
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2. Hřích – míněno jak tvůj hřích, tak hřích spáchaný proti tobě – Izajáš 53
a. Pokání – odvrať se od pokušení opravit sám sebe, od postoje, že můžeš
(nebo bys měl) být schopen sám sebe uzdravit
b. Víra – vezmi svoje hříchy, své rány, svou bolest, své zavržení, svá zranění a
hříchy, které svědčily proti tobě a uval je na Krista. Zanech je v Kristu na kříži a
požádej Ho, aby je vzal do hrobu – tím pokoříš smrt Jeho vzkříšeným životem.
3. Lži – Jan 8,44, 8,30-32
a. Pokání – pojmenuj lež a pak se od ní odvrať. Odmítni a vzdej se jí ve jménu
Ježíše Krista. Pojmenuj lež a odmítni ji nadále přijímat nebo jí věřit.
b. Víra – ve víře přijmi pravdu. Přijmi ji jako pravdu pro sebe, vyznej svoji víru a věř
pravdě a podřizuj se jí. (Jakub 1,21)
4. Modloslužba – Izajáš 44,46
Modla – něco, k čemu se pravidelně obracím o pomoc, ochranu, pohodlí, obživu
a bezpečí – více než k Pánu.
a. Pokání – rozpoznej, že tvá modla je falešným bohem, něčím tebou stvořeným a
neschopným ti skutečně pomoci. Lituj svého modlářství, vzdej se ho a symbolicky
znič ve jménu Ježíše Krista.
b. Víra – vyznej svoji plnou podřízenost jedinému a pravému Bohu. Dej Mu místo,
které bylo modlou okupováno, a uctívej Ho.
5. Přísliby – Izajáš 30,1-26
Přísliby – vnitřní sliby učiněné v dobách těžkostí nebo bolesti jako cesta
k obnovení klidu a vytvoření pocitu ochrany a bezpečí. Podobají se falešnému
spoléhání Izraelců na Egypt za doby obléhání Jeruzaléma. Přísliby začínají slovy
“budu vždy..., nebudu nikdy..., budeš vždy..., nebudeš nikdy...”. Např. - “Budu
vždy vyhrávat.” “Již nikdy mě nezraníš.”
a. Pokání – rozpoznej, že tvůj příslib byl “bezbožný”, že sis od něj sliboval ochranu a
útočiště v nezávislosti na Bohu. Bůh řekl, že tyto přísliby “nepřinášejí pomoc ani
výhodu, ale jen ostudu a hanbu” a označuje je jako druh modlářství. Odmítni svůj
falešný slib, vzdej se ho, zruš ho a zlom jej ve jménu Ježíše Krista.
b. Víra – požádej Ducha svatého, aby ti ukázal slova nových zaslíbení, která jsou
v Kristu. Nahraď svoji svémyslnou ochranu odevzdáním se a spočinutím v Boží
dostatečnosti a svrchovanosti. Vyznej ve víře svoji závaznou smlouvou s Ním.
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Nabídka seminářů Awany pro sbory (Radek a Dáša Kalenští)
1. Místo rodiny ve výchovné struktuře sboru - 60 minut
Určitá profesionalizace výchovné práce ve sboru dala rodičům signál, že na duchovní práci jsou tu
odborníci - besídkáři, vedoucí a další obdarovaní služebníci. Podpora rodin netkví v pořádání více akcí
pro rodiče, ale v povzbuzení, aby naplnily svoje základní poslání.

2. Boží plán pro rodinu (duchovní práce s dětmi v rodině) - 90 minut
Rodina je ve světle Písma jedinečným nástrojem ve výchově dalších generací. Ať už jste rodiči nebo se
na rodičovství teprve připravujete, určitě byste se chtěli se svými dětmi setkat v nebi. Určitě chcete vidět
další generaci pevně stát v Kristu. Pán Bůh má pro naše děti úžasný plán. Rodina v něm hraje podle Dt 6
hlavní roli. (Doplněno stejnojmennou knihou, kterou je možno na semináři zakoupit.)

3. Oslovit srdce dítěte (jak čelit zběsilé rychlosti doby) - 60 minut
Jakým výzvám dnešní rodina čelí. Co je vlastně cílem rodiny. Dětem napodobují náš postoj, chování i
slova. Proč je tak důležité oslovit také srdce dítěte? Boží slovo má podle Iz 55,10-11 v tomto zápase
důležitou roli. Co je skryto pod biblickým pojmem srdce? Jak se oslovuje srdce člověka?

4. Výchova novodobého „Josefa“ - 90 minut
Bible je obdivuhodně aktuální knihou, která na příběhu patriarchy Josefa ukazuje pět duchovních postojů,
které by měly být vetkány do života našich dětí. Jaké to jsou základní duchovní postoje a v kterém věku
je našim dětem předávat? (Seminář na základě stejnojmenné knihy, kterou vydala Awana.)

5. Syndrom tří generací (příběh dědečka Jozue) - 60 minut
Jozue zažil moc Boží od vyjití z Egypta a přechodu Rudého moře až po dobývání Zaslíbené země. Přesto
již třetí generace po něm přestala chodit s Hospodinem a propadla se do modloslužby okolního světa.
Proč se tento jev tak často opakuje i v současnosti a jak mu čelit.

6. Puberta nemusí být strašák - 90 minut
Rodiče často zaznamenají výraznou změnu chování u dítěte až v pubertě, ale nedokáží si s ní poradit. Jak
využít nejmocnějšího vývojového nástroje puberty – vztahu? Proč je nutné změnit svůj postoj
k dospívajícím, abychom si navzájem rozuměli.

7. Porozumět vývoji svého dítěte (na co přišel pan Piaget) - 90 minut
Proč dítě reaguje na pochvalu, kdy nám nejvíce chce udělat radost, v jakém věku je dobré pokládat
hranice... Pedagogicko-psychologický pohled na vývoj dítěte ze čtyř úhlů pohledu: vývoje myšlení,
vývoje sociálního, vnímání autorit a morálního vývoje.

8. Duchovní zrání dítěte (na co přišel pan J. Fowler) - 60 minut
Ruku v ruce s mentálním vývojem se mění „zrání víry“ dítěte žijící v křesťanském prostředí. Svoje děti
duchovně ovlivňujeme, aniž si to uvědomujeme. Čím je můžeme ovlivnit pozitivně. Jak souvisí zrání
jejich víry s přijetím evangelia.

9. Proč se týmová práce nedaří (nástroj DISC z pohledu týmu) - 90 minut
Pod zkratkou DISC se skrývá úžasně jednoduchý nástroj, který odhalí váš osobnostní profil z hlediska
vašich reakcí v jakémkoli týmu – ať už je to rodina či pracovní tým nebo tým besídkářů. Lidé si mohou
lépe porozumět, když vědí, jak je Pán Bůh stvořil.

10. Čtyři temperamenty dětí (DISC z pohledu dítěte) - 90 minut
Čtyři typy projevů osobnosti jsou pozorovatelné již od dětství (DISC pro děti). Jak děti motivovat a co na
ně platí či neplatí vůbec.

11. Emoce nám převrací život (pohled na emoční inteligenci) - 2x 60 minut
Naučit se překonávat překážky, umět si poručit, umět komunikovat a být zodpovědný - to je jen část
umění, kterému se učíme v rodině. Říká se mu emoční inteligence. Jak učit děti základním prvkům této
inteligence.

12. Proč děti zlobí (období vzdoru není náhodné) - 90 minut
Dítě prochází od svého narození důležitým sociálním vývojem – začíná si uvědomovat samo sebe a touží
„někam patřit“ (rodina, kolektiv, sbor, společnost). Tyto mezníky se lidově nazývají „období vzdoru“.
Dítě si při nich může vytvořit falešné vzorečky chování. Proč k tomu dochází a jak tomu předejít?

13. Máme doma stydlivé nebo impulzivní dítě
(kombinace rodičovského přístupu a typu dítěte) - 90 minut
Proč něco funguje u jednoho z našich dětí a u druhého ne? Jakým stylem rodičovství vychovávat své děti.
Některé dítě se běží schovat „pod máminy sukně“, zatímco jiné si okamžitě poradí, ale má svou hlavu.
Kterým rodičovským stylům se v těchto případech vyvarovat.

14. Pět pilířů duchovní práce s dětmi (v besídce, klubu i v rodině) - 60 minut
Ať už ve sborové práci, nebo v rodině, všude se dají uplatnit obecné principy duchovní práce s lidmi.
„Nudit děti evangeliem je hřích,“ tvrdil br. kaz. Fazekaš. Tento a další čtyři obecné pilíře duchovního
působení na novou generaci dětí v křesťanském sboru jsou předmětem tohoto semináře.

15. Generační cykly (důležitost prarodičů pro děti) - 60 minut
Psychologicko-duchovní pohled na soužití tří generací ohledně jejich nezastupitelného vlivu na zdravý
duchovní vývoj našich dětí.

16. Hranice ve výchově dětí (jak nastavovat hranice) - 60 minut
Přibývá úzkostlivých rodičů. Odtud je jen krůček k liberální výchově, která se řídí heslem „vše pro dítě“.
Proč je důležité nastavit dítěti určité hranice a jak to udělat. Jaké důsledky chybného postoje k hranicím
může prožívat dospělý člověk ve vztazích a ve svém životě.

17. Jak si poradit s hněvem dětí ve výchově - 60 minut
Hněv je podvědomá emoce našeho organizmu. Proč a jak hněv vzniká a jak s ním pracovat. Jak učit naše
děti pracovat se svým hněvem?

18. Mýty ve výchově dětí - 60 minut
Také si myslíte, že dítě vyroste samo? Jak předejít výchovným konfliktům. Několik mýtů v současné
výchově, které se tváří nevinně, ale mohou být časovanými bombami.

19. Jak připravit biblickou lekci pro děti (do besídky i v rodině) - 60 minut
Program pro vedoucí i rodiče, kteří chtějí zpřístupnit biblické příběhy dětem. Základem je pětidenní
(pětistupňová) práce s biblickým textem.

20. Semináře o výchově a duchovním vedení dětí podle vašeho zadání
Jsme ochotni s dostatečným předstihem (min. 3 měsíce) zpracovat téma podle vašich aktuálních potřeb.
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