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Sestry a bratři, milí přátelé našeho sboru,
zdravíme Vás a přejeme Vám pokojný  a požehnaný  adventní   i  vánoční  čas. Zveme Vás k
setkání  v našem sboru, zveme Vás k radosti z Boží vlídnosti, která se projevila v příběhu
Ježíše Krista. Jeho narození budeme slavit, jeho přicházení do našich dnů vyhlížíme. 

za staršovstvo sboru 

David Balcar Jaroslav Hojný
         farář      kurátor



Pastýřská  (Písně:  656, 307; zpěvník Buď tobě sláva 75)

Stalo   se   v   oněch   dnech,   že   vyšlo   nařízení   od   císaře   Augusta,   aby   byl   po   celém   světě
proveden soupis lidu.

To vyprávění zná asi každý. „I stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta.“ Vyšlo.
Ano, ale jak to nařízení došlo, to se neví. I když – mohli bychom si to představit. Nazaret je velký asi
jako Jarošov nad Nežárkou. Mají tam obecního dozorce, neboli správce, kterého dosadili římští vojáci
po té, co obsadili Izrael. Správce se musel o všechno starat, musel také vyhlašovat důležité zprávy.
Představuju si, že má nějaký zvonec a jednou vpodvečer s ním přijde na náves a zazvoní. Postupně se
shromáždí lidé a ironicky si povídají o tom, co zajímavého se asi dnes dozvědí. Seběhnou se i děti.
Správce odloží zvonec a volá: „Na vědomost se dává: Nařízení jeho božského a nebeského majestátu,
římského císaře Augusta, pána celého světa.“ Lidé na tržišti mrzutě mručí, správce totiž rádi nemají.
Občas mu říkají: římský podržtaška. Někteří muži vykřiknou: „No nepovídej, to jsou nám novinky.“
„No asi tak úplně božský a nebeský ten Augustus není, když od nás pořád potřebuje peníze.“ Správce
je okřikne: „Buď zticha, Eliáši, hubo nevymáchaná. Nebo oznámím, že haníš císaře. Ale máš pravdu,
jde o peníze.“ V tom lidé začali nadávat: „A to už naši zemi Římani nevysáli dost? Vždyť už nemáme
vůbec nic!“ Ale správce znovu zazvonil: „Ticho, tentokrát to bude spravedlivé. Kdo má hodně půdy,
bude platit víc, a kdo má málo bude platit míň. Všechno se teď má dát do pořádku. Každý se musí ve
městě, kde má půdu, přihlásit k placení daní.“   Na to zavolal vousatý muž: „A když má někdo kus
půdy v jiném městě ?“ „Co chceš Josefe ?“ ptá se správce. „No my máme ještě kus země v Betlémě z
Davidova rodu.“  „Jojo“ říká správce, „pak tedy musíš Josefe do Betléma a přihlásit se tam. To víš,
když někdo pochází z tak významný famílie jako král David....“, dodá trochu škodolibě. Josef se ale
rozčílil:   „Víš,  co to pro mě  znamená  ?  Tři  dny s táhnout tam a tři  zpátky, pokud to dobře půjde,
nepotkám loupežníky a osel si nezvrtne nohu. A kromě toho, víš ty, že moje žena čeká dítě ? Vůbec se
mi  to nehodí!“  Správce  na to:   „Chápu,  že  máš   těžkou situaci,  ale   teď  bude díky sčítání  na světě
pořádek a to holt nějaké osobní problémy musí stranou.“

Všichni se šli dát zapsat, každý  do svého města. Také  Josef se vydal z Galileje, z města
Nazareta, do Judska,  do  města  Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a
rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. 

Byli pěkně vyřízení, když po čtyřech dnech došli. Každý den 35 kilometrů, museli jít pomalu, Marie
měla potíže s dechem. A když večer konečně dorazili do Betléma, všichni už byli zalezlí. Byla tma.
Když přišel Josef k domu svého strýce Benjamína, všiml si, že je už zamčeno. Zaťukal na dveře. Po
chvilce uslyšel hlas,  který  šeptem volal:  „Kdo je ?“  Josef řekl:  „To jsem já,  Josef z Nazareta, tvůj
synovec.“ Strýc odemkl a pak rozespale, ale přátelsky vyhlédl ze dveří a šeptal, aby nevzbudil rodinu:
„Josefe,   tos  nemohl  přijít  dřív?  Přijeli  příbuzní   z  Jericha.  Nemáme vás  kam uložit,   jsme tu  jako
sardinky. Zkus to u strýce Šalomouna, no víš, o tři domy dál, třeba má ještě místo. Měj se dobře. S
Bohem.“ „Jo zkusim to tam“ řekl Josef. Když se vrátil k Marii, řekla mu: „Josefe, bylo by dobře, abys
už brzo něco našel. Potřebujeme aspoň trochu místa, já myslím, že to děcko se už brzo narodí.“ Když
přišli k domu strýce Šalomouna, také on jim otevřel s vlídnou tváří. Ale jeho dům, ve kterém stejně
byla jen jedna místnost, byl úplně plný. Ukázal ale Josefovi hostinec, který byl na konci vesnice, tam
prý bývá místo. Tak tam Josef s Marií vyrazili. V hostinci bylo ještě světlo. V rohu seděli velbloudáři a
hráli kostky. Když se ovšem Josef rozhlédl po celém tom mizerně osvětleném prostoru, uviděl všude
temné  postavy,   jak  leží  na zemi a spí.  Tady taky ne.  Totálně  plno,  a což   teprv  to dítě.  Když  ho
hostinský  uviděl,   byl  už   Josef  na   odchodu.  „Dneska   je   to   špatný,   celá   vesnice   je  narvaná,“   řekl
hostinský. „Jenže moje žena čeká dítě, musíme mít aspoň trochu soukromí. Opravdu nikde nic není ?
Přece  nemůžem zůstat  venku.  Je   tam zima.“  „No  pokud by  šlo  o   teplo“  šeptal  hostinský,   „to  by
nemusel být takový problém. Na druhé straně na skále máme stáj. Jsou tam sice zvířata, ale místa je
tam dost. Je to jaksi primitivní, ale budete tam mít soukromí.“  „Díky.“  „Marie, brzy už budeme mít
trochu tepla.“ Řekl Josef a šli pomalu i s oslem ke stáji. 

Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna,



zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v
té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.
 
O kousek dál, na kopečku měli pastýři své ovce, ve dvou ohradách. U každé udělali oheň, protože lvi
se ohně bojí a také vlci si tolik netroufnou. Stejně ale museli občas vzít lucernu a vyrazit na obhlídku.
U předního ohně stáli Samuel a Micheáš. Najednou sebou trhli. Uslyšeli docela blízko zařvat lva. Od
druhého ohně kdosi zakřičel: „Slyšíme lva!“ „My taky“. A pak byl zase klid. Micheáš, mladší a silnější
z nich vzal  svůj  oštěp a  říká:   „Obejdu to.“  A zmizel  ve  tmě.  Samuel  napjatě   stál.  Počítal,  že  při
jakémkoliv křiku vezme hořící  polínko aby jím praštil  lva po hlavě.  Obvykle je to odežene. V tom
přiběhl Micheáš,  zhluboka dýchal a byl rozčilený:  „Vezmi oheň, to musíš  vidět. Ten starý lev je tu
zpátky i s lvicí. Rychle pojď!“  Vzali hořící polínko a dívali se na stopy obou lvů. Zamrazilo je v zádech.
Bylo jim jasné, že ty dvě šelmy šly kolem nich před chvílí úplně nablízko. A oni si toho ani nevšimli. A
dokonce i ovce byly v klidu. Byly to úplně  čerstvé  stopy. A teď  se zděšením uviděli, že branka do
ohrady byla otevřená. Když tam doběhli, uviděli ležet oba lvy uvnitř, a kolem nich jehňata. Žádná
krev, nestalo se nic. Náhle uslyšeli tiché zavrčení. Obě šelmy se zvedly a odběhly kolem nich pryč,
skoro neslyšně.  Oba pastýři se oklepali, jestli věří vlastím očím. Vždyť tady před chvílí leželi – lvi a
jehňata.  A  najednou  slyšeli   lvy   zařvat  někde  v  dálce.  „Zavři   tu  ohradu.  A  přilož.“  říká  Micheáš
Samuelovi, to musíme vyprávět ostatním. Ale ti jim nevěřili: „To jsme nikdy nezažili ani neslyšeli.“ a
Ezau říká: „A nezdálo se vám to?“ Jen starý Jonáš řekl:„O něčem takovém snili proroci... ale to se má
stát až přijde Mesiáš.“ A Ezau dodal horečnatě: „Jo, jo a pak už nebude nespravedlnost. A pastýři
dostanou spravedlivou výplatu a  nikdo  jimi nebude opovrhovat.  Až  přijde  Mesiáš.  Bude mocný  a
všichni ho budou muset poslouchat. Ale kdy to bude ?“ Pak se vrátili se ke svým ohňům.

Náhle při  nich stál  anděl  Páně  a  sláva Páně  se rozzářila kolem nich.  Zmocnila se jich
veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude
znamením: Naleznete děťátko v plenkách,  položené  do jeslí.“  A hned tu bylo s andělem
množství  nebeských zástupů  a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 

Když to skončilo, stáli pastýři mlčky jako zaražení a dívali se na sebe, jakoby se chtěli zeptat: „Zdálo
se mi to, anebo jste to zažili   taky?“ Ale pak si řekli:  „No, rychle,  běžíme do Betléma.“ Micheáš  a
Samuel volali: „My běžíme napřed. Nebude jednoduchý to najít. Jesle jsou v každém domě a všechna
mimina jsou přece v plenách.“     Vy zatím pořádně  zavřete ohrady a přiložte ať  to nevyhasne. Ale
Samuel se zamyslel: „Anebo to snad dneska ani není  potřeba...“   A běželi.  A Micheáš  nechal svoji
oblíbenou ovečku (říkal jí myslím Sněhurka), aby běžela s nimi. A běžely ještě dvě další. V Betlémě šli
pastýři podél domů a stodol a snažili se poslouchat, jestli někde nekřičí dítě nebo tam není nějaký
neklid. Ale všude byl úplný klid. Micheáš byl tak rozjařený, že si začal zpívat, ale Samuel ho okřikl:
„Ticho, vždyť lidi spí.“  „No možná by se dneska měli vzbudit,“ říká Micheáš. V hostinci bylo světlo a
skupinka nezmarů ještě seděla a hrála při petrolejce kostky. Micheáš vešel a zavolal na ně: „Narodil
se Mesiáš, Kristus Pán!“ „Cože?“ řekl jeden z nich, statný velbloudář, který chodil po poušti sem a tam
už čtyřicet let. „Co ? Mesiáš ? No to si ještě počkáme, než vyroste. A kde se narodil ? V Herodově paláci
? A co myslíš,  že by to znamenalo pro tebe, ty smradlavý  pastýři ?“  „Ale ne v Jeruzalémě,  tady v
Betlémě se narodil Mesiáš. Řekl nám to Boží posel.“ Spáči v hostinci se začali neklidně převalovat. A
velbloudář odpověděl: „Boží posel, jo, vám ubohým pastýřům ? Jo? Takový věci má Bůh pro velikány,
pro Mojžíše, Eliáše, proroky, ale pro vobyčejný lidi. To sotva.“   Už mu chtěl naštvaný Micheáš něco
odpovědět, ale v tom se objevil hostinský:  „Ty, člověče, vždyť  mi tu budíš  hosty.“  „To nevadí“ řekl
Micheáš,  „narodil se Kristus Pán, je třeba se vzbudit.“  „No ale mnozí  si radši  pospí,  mladej“ řekl
hostinský „a vůbec, kdoví kdo se narodil, pochybuju, že Mesiáš.“ Micheáš vztekle dupnul: „Slyšel jsem
to na vlastní uši!“ Jen ze spáčů si sedl a trochu hrozivě se rozhlídl. Micheáš ustoupil o krok zpátky a
Samuel, kterému to celou dobu bylo nepříjemné,  ho vystrkoval ven a zeptal se hostinského: „Tedy
nenarodilo se tu děcko? Má to být skutečně Mesiáš. Kristus. Opravdu!“ „No, pokud bys měl pravdu,
bylo by to hezké. Dneska večer tady jedna mladá dvojice byla. Jsou naproti, ve stáji. Narodil se jim



chlapec, tak před dvěma hodinama. Moje žena tam u nich byla. Všechno dobře dopadlo, díky Bohu.
Ten malý pěkně křičel. Boží dobroto! A ten že má být Mesiáš? Takhle narozený u cesty, v naší stáji.
Tomu se mi nechce věřit. Vždyť Mesiáš má napravit celý svět.“  „No to jo“ říká Micheáš „ a to právě
začíná. Už i lvi jsou klidnější,  šéfové  taky   a   dostaneme   spravedlivou   výplatu. Všechno se změní.
Ale prosím tě, kde je ta stáj. To taky anděl říkal. Rychle Samueli, to musí být on.“ Venku na ulici
uviděl Micheáš hořící pochodně ostatních pastýřů. Chtěl tam být první, a tak rychle běžel a otevřel
dveře stáje. Tam stál Josef. Skoro do něj vrazil. „Tady je obsazeno“, řekl Josef, „nezlobte se. Mojí ženě
se narodilo dítě, potřebujeme soukromí.“ Micheáš se uklidnil.  „Slyšeli jsme“ řekl pomalu a Samuel
pokračoval: „Slyšeli jsme od Boha, tedy od Božího posla, anděla, že se narodil Zachránce, Spasitel,
Kristus“ „No“ řekl Micheáš“ a přišli jsme mu vzdát čest a úctu. Pak zase odejdeme.“ Josef naslouchal
trochu udiveně.  Úplně   to nechápal,  ale bylo mu jasné,  že přenocovat tu nechtějí  a z očí   jim také
nekoukalo nic zlého. A tak je pustil dovnitř. A dokonce i ovečka Sněhurka proklouzla dovnitř.

a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí

Micheáš šel ven, protože slyšel, že se blíží další pastýři. „Potichu, tady to je. To je jeho otec, jmenuje se
Josef. Hlavně buďte potichu, a vstupujte maximálně po dvou. Vlastně jenom po jednom, protože já vás
tam budu vodit, a tak už budeme dva.“ Micheáš šel rychle k jeslím, a Samuele, který tam zamyšleně
stál, vzal přátelsky, ale energicky za rameno a táhl ho ven: „Stačí, Samueli, ať se můžou podívat taky
další.“ A pak je tam postupně vodil, každý se mohl chvilku dívat a každému Micheáš vyprávěl o něco
obšírněji to, co stejně všichni věděli. Že to musí být Kristus, Mesiáš. Protože to řekl anděl. A ta věc s
těmi lvi, to bylo znamení. A že ovce byly v klidu, to taky bylo znamení. Vždyť to přece řekl už dávno
prorok. A že už brzo skončí všechna nespravedlnost, nebo každopádně že jí bude míň. Micheáš by tam
nejradši zůstal. Ale Marie se na něj při každém příchodu dívala o něco míň vlídněji. Ale jeho slova si
pamatovala, vždyť je slyšela několikrát. Nakonec řekl Josef: „Tak, to už stačí. Marie se musí vyspat, je
krátce po porodu.“ Micheáš stiskl Josefovi ruku, směrem k Marii a miminku se uklonil a vyšel ze stáje
ven k ostatním pastýřům. Pak šli  domů.  A když  opustili  Betlém a blížili  se  ke svým ohradám a
ohňům, začali si i zpívat. Potom se starý Ezau zamyslel a řekl: „Jen jestli ten malý kluk není příliš
slabý. Aby ho mocní nezlikvidovali. Je to celé úplně jinak, než jsem si představoval, že to bude, až
přijde Mesiáš. Bylo to mnohem víc obyčejné,  lidské.   Myslel   jsme  si, že  to  bude  velkolepější,  až
přijde Bůh do světa.“ Samuel mu odpověděl: „No možná že právě to je to zvláštní, že Bůh přichází do
světa   jinak,  než   si  myslíme.  Možná  že  Bůh  je  vůbec   jinak.  Není  ve  velké  bouři,  válkách  nebo v
ohromných vichrech a blescích. Možná není s těmi, co jsou na zemi mocní a velicí. Řek bych, že ti si ho
ani  nevšimli,   protože  přichází   nenápadně.  Používá   jiné   cesty,  mnohem klidnější  …  „  A  Micheáš
pokračoval: „Pokud to tak je, pak se i jeho království  prosazuje jinak, než  si myslíme. Hele, když
dneska v noci ti dva lvi odešli, tak jsem si řek: Jo, tak by to mělo na světě být. A přešel mě všechen
strach. Já vím, že lvi zase přijdou, a náš oheň už skoro dohořel. Pojď musíme přiložit.“ a přidali do
kroku. „Ale myslim, si, že takový strach, jako jsem míval dřív, že už nebudu muset mít. Jsem strašně
rád za to, co se stalo. Vždyť jsme viděli Spasitele, a je jako jeden z nás. A takhle se rozšiřuje boží
království – že je čím dál tím víc lidí, kteří se díky pánu Bohu čím dál tím míň bojí.“      

Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli,
jak jim to bylo řečeno. 

Ježíši Kriste, 
pro Marii s Josefem nebylo  místa  pod střechou. Z vánočního příběhu však víme, že u tebe místo je pro
všechny. Narodil ses ve stáji, to je ostuda. Z vánočního příběhu však víme, že právě mezi chudými jsi
jako chudý a bezbranný začal rozdávat radost a naději. 
Pastýři se dozvěděli o veliké radosti a běželi do Betléma. Přiznáváme Pane, že se nenecháme hned tak
něčím nadchnout a často nedůvěřujeme. Prosíme dej, ať uvěříme zprávě o tom, že jsi blízko. 
Mudrci na své pouti hledali cíl těžko. tak je tomu i s naším hledáním. A přece prosíme, abys i nám dal
dojít k cíli a abys nám dal radost, tak z toho, že můžeme skrze druhé obdarovávat tebe. 
Se všemi dobré vůle se chceme, Ježíši Kriste, poklonit tobě.  Amen 



Domácí pobožnost s Večeří Páně
Protože víme, že někteří nemocní nebo starší členové sboru se nemůžou účastnit bohoslužeb, nabízíme
možnost   setkat   se  k  domácí   pobožnosti   také   s   vysluhováním Večeře  Páně.  Nerozpakujte   se   této
možnosti využít !  

Kavárnička  
1. prosince  Vánoce v cizích krajích
31. prosince  silvestrovská
dále 2. února a 2. března

Bohoslužby s Večeří Páně 
budou 27. listopadu, 25. prosince, 1. ledna, 29. ledna a 5. března.
Večerní slavení Večeře Páně bude 18. prosince a 12. února od 18.30. 

Rodinná neděle (společné bohoslužby pro děti a dospělé) 
bude 18. prosince a 12. února.

Fair trade
Během   všech   adventních   nedělí   bude   po   bohoslužbách   možnost   zakoupit   zboží   ve   Fairtradovém
obchůdku Jednoho světa. Jde především o kávu, čaj, čokoládu a drobné dárkové předměty.

Promítání dokumentárních filmů 
I letos vás v zimních a jarních měsících srdečně zveme na promítání dokumentárních filmů z cyklu
Jeden svět.  Týkají   se  ekologie,  životního stylu,  porušování   lidských práv a  dalších společenských
témat. Projekce začínají od 18.00 vždy třetí neděli v měsíci.

Seminář (nejen) pro učitele Nedělní školy
V neděli   29.   ledna  se  bude  od  15  do  18  hod  v  naší   sborové  místnosti   konat   seminář   o  využití
výtvarných   prostředků   při   práci   s   dětmi   a   mládeží.   Seminář   povede   Zdeněk   Šorm,   autor
flanelografu, pracovních listů pro nedělku a mnoha dalších pomůcek.



Kurz Pečuj doma
Diakonie ČCE se obrátila na náš sbor s nabídkou pořádat u nás kurz pro ty, kteří se chtějí starat o své
nemocné a staré příbuzné v domácím prostředí.  Kurz je zdarma (je podporován z prostředků  EU).
Důvodem k jeho pořádání po celé ČR je přesvědčení, že stačí několik základních dovedností pro to, aby
naši mnozí z našich blízkých nemuseli být v nemocnicích či v LDN, ale mohli stonat a příp. umírat
doma. Kurz proběhne v našem sboru pravděpodobně  v jarních měsících. Pokud máte o něj  zájem,
sledujte vývěsku, příp. se přihlaste ve farní kanceláři.

Volba staršovstva
Je tomu již  šest,  co bylo zvoleno současné  staršovstvo našeho sboru. Tedy v březnu při  sborovém
shromáždění nás čeká nová volba. Připrava volby bude probíhat následujícím způsobem: od 1. ledna
do 28. února můžete navrhovat kandidáty. Své návrhy můžete sdělit br. faráři či br. kurátorovi  (pro
jistotu  oběma)  ústně,   emailem či  písemně.  V  první   půlce  března  se  pak budou dotázání   všichni
navržení, zda kandidaturu přijímají, čímž vznikne kandidátka pro volbu, která bude v druhé půlce
března. Je třeba zvolit deset členů a pět náhradníků.  

Z kanceláře
*  Na  faře  bude  k zakoupení:  příručka pro  čtení  Písma Na každý  den,  Hesla  Jednoty  bratrské  a
Evangelický kalendář. Předplatit si můžete časopisy: Evangelický týdeník (Kostnické jiskry), Český
bratr, Nota nebe (evangelický časopis pro mládež), Protestant. Ke koupi jsou také Bible, zpěvníky atd.
* V lednu si vyźvedněte Potvrzení o darech kvůli daňovému přiznání
* Stále hledáme asistentu pro Bety Šamkovou na její letní pobyt v Bělči nad Orlicí na konci srpna.

Kontakt: Bratrská 129/IV, 377 01;  Tel. 384 363 195, farář David Balcar 777 032 221, pastorační pracovnice Blanka Nová 
777029560 Email: jindrichuvhradec@evangnet.cz;  Webové stránky: http://jindrichuvhradec.evangnet.cz/      Účet č.: 155 664 
768/0300

Adventní a vánoční kalendář Jindřichův Hradec 
11.12. 3. adv. neděle  9.30    bohoslužby

           15.00    ekumenické bohoslužby na zámku         
(zpívá pěvecký sbor Jakoubek)
18.12. 4. adv. neděle   9.30    bohoslužby  dětská vánoční hra
24.12. Štědrý den        16.00    bohoslužby
                                  23.00    (ne)tradiční předpůlnoční bohoslužby
25.12. Boží hod             9.30    bohoslužby s Večeří Páně
26.12. Štěpán             16.00 a 18.00 koncert pěveckého sboru Jakoubek          
kaple Máří Magdaleny
31.12. Starý rok           10.00   silvestrovská kavárnička
1. 1.    Nový rok             9.30   bohoslužby s Večeří Páně

Kamenice nad Lipou
25.12. 8.00  bohoslužby s Večeří Páně  (káže Daniel Matějka ml.) 
Žirovnice 
14.12. 8.00 bohoslužby 
25.12. 8.00 bohoslužby s Večeří Páně
Valtínov
4.12.   11.00 bohoslužby 
25.12. 11.00 bohoslužby s Večeří Páně (káže Jan Blažek)
1.1.     11.00 bohoslužby s Večeří Páně  

mailto:jindrichuv-hradec@evangnet.cz


Zimní kalendárium
15.1.  18.00 Promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět

Švédská teorie lásky Téma: Životní styl
Švédsko 2015, 76 min. 

29.1. 15.00 Seminář (nejen) pro učitele nedělní školy

19.2.  18.00 Promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět

Dál nic  Téma: Ekologie, zodpovědná spotřeba
Česká republika 2013, 75 min. 

5.3. 9.30 První postní neděle, bohoslužby s Večeří Páně

19.3.  18.00 Promítání dokumentárních filmů festivalu Jeden svět
Co se nenosí Téma: Ekologie, zodpovědná spotřeba, 

životní styl, Estonsko 2015, 58 min. 




