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Možná je to proto, že dí-
kùm a vdìènosti musí pøed-
cházet „zpìv našeho srdce“ -
což je pravdivá a upøímná
modlitba. Bez tohoto kroku
se èlovìku nepodaøí být ve
vdìèném postoji. A je prav-
dou, že vdìèné srdce bývá
ménì náchylné k pochyb-
nostem a zranìním.

A tak smíme i v tìch ne-
pochopitelných zkouškách,
v podivném životním va-
kuu, v èase, kdy bychom
Boží zásah tak potøebovali
a on nepøichází, prosit o na-
plnìní Duchem. Tam to zaèí-
ná. Mùžeme se pøed Bohem
otvírat a øešit s ním to co
prožíváme. Bùh hledí do
srdce a miluje upøímnost
a pravdu. Možná, že ta ces-
ta k postoji „díkù za vše co
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Plni Ducha zpívejte spoleènì žalmy,

chvalozpìvy a duchovní písnì. Zpívejte Pá-
nu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za
všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista. Ef 5,19-20

Apoštol Pavel èasto vìøící vybízel k to-
mu, „aby byli plní Ducha, zpívali, dìkovali
a radovali se“. (Te 5,16) Což je dost velký
požadavek. Cožpak se èlovìk mùže neu-
stále radovat? Jde to vùbec? A nebude to
potom povrchní radost? Jenom radost na-
venek?

A co když mi to zrovna nejde? Vždyť
v životì prožíváme rùzná období, nìkdy
jsme silnì šťastní a nìkdy zase hluboce
smutní a jindy je to rutina života.

Proè je v životì tak tìžké se radovat?
Souvisí to snad s naší mentalitou Èechù, že
jsme silní skeptici? Ano mnohem jednoduší
je postoj v životì pro brblání a stìžování si,
kdy se zùstávám v pozici toho ukøivdìného
a zranìného, který za nic nemùže, a dává
to Bohu patøiènì najevo.

A proè tak snadno èlovìk zapomene, že
Bùh je mu nablízku, že Mu na èlovìku sil-
nì záleží?

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN����������� ZÁØÍ 2015

Co se v denním tisku nedoèteme

Každý ať se podøizuje vládní moci.
Vládcové pøece nejsou hrozbou tomu,
kdo jedná dobøe, nýbrž tomu, kdo jedná
zle. Proto také platíte daò. Vládcové
jsou v Boží službì, když se drží svých
úkolù. Dávejte každému, co jste povin-
ni: daò, komu daò, clo, komu clo, úctu
komu úctu, èest komu èest.

(Dopis ap. Pavla Øímanùm, 13.kap.)
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pøichází“ bude dlouhá. Ale pokud
bude èlovìk Boha upøímnì zvát do
své blízkosti, tak mu Bùh ukáže
zdroj hluboké radosti a vdìènosti.

Stanislav Mikulík

12.-17.7. tábor pro mladší dìti
9.-18.8. tábor pro starší dìti
20.-22.8. festlival United, na kte-
rém se nìkteøí èlenové sboru ak-
tivnì podíleli

11.10.Nedìle díkùèinìní
11.10.Odpoledne pro starší a ne-
mocné èleny sboru
23.-25.10 Potáborové setkání
dìtí z malého tábora

V polovinì záøí se se ve sboru
sejdeme pøi pøíležitosti stého výroèí
narození bratra fa-
ráøe Emila Ženatého,
který v našem sboru
pùsobil na vrcholu své
duchovenské dráhy,
pøevážnì v 60. a 70.
letech. Faráø Ženatý
byl velmi racionální
èlovìk, støízlivý a zása-
dový ve víøe. Byl pocti-
vý kazatel a uèitel,
který dbal o vzdìlává-
ní dìtí, mládeže i do-
spìlých èlenù sboru.
Svou láskou k pravdì
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a odpovìdným vztahem ke sboru
a církvi ovlivnil øadu èlenù sboru.

Základní data z jeho životopisu
je možno vyhledat i v èeské Wikipe-
dii, nicménì o jeho osobnosti se do-
zvíte více pøi podveèerním setkání
v sobotu 19. záøí. V nedìli 20. záøí
bude pøi bohoslužbách kázat jeho
vnuk Filip Ženatý, v souèasnosti
faráø v Tøebenicích, odpoledne
bude pøednášet Daniel Ženatý, na-
stávající synodní senior. jb

Budeme rádi, když nám pøedem
pošlete naskenované fotografie (for-
mát jpg), abychom si mohli spoleè-
nì pøipomenout události z tohoto
období.

Program setkání

Sobota 19. záøí:

16,30

18,00

Nedìle 20. záøí:

9 , 30

12,00

14,30

(v prostorách Horního sboru)

neformální vzpomínkové set-
kání pamìtníkù na léta 1959-82 (na
pùsobení br. faráøe Emila Ženatého
vzpomenou: Jaroslav Voda, Eva
Otterová a další hosté i domácí).

obèerstvení,
pokraèování rozhovo-
ru, spoleèný zpìv.

bohos lužby,
kázáním poslouží
Filip Ženatý, faráø
v Tøebenicích.

sborový obìd.
pøednáška na

téma: Budoucnost
ÈCE promluví Daniel
Ženatý, novì zvolený
synodní senior.

25.10. se roz-
louèíme s br. jáhnem em

v rámci bohoslužeb
Mikulík
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27.7. se seznámilo s rozhodnu-

tím seniorátního výboru o jmenová-
ní administrátora sboru, kterým je
faráø Petr Maláè z Hošťálkové.
Také se seznámilo s dopisem br.fa-
ráøe Keøkovského se zamítavým
stanoviskam na možnou kandida-
turu na faráøe našeho sboru. Dále
se podrobnì zabývalo situací, kdy
bude sbor bez kazatelù (viz níže).
Zejména s ohledem na to, aby ply-
nule pokraèovaly druhé boho-
služby, ustanovilo za pøedèitatele
kázání Petra Palu, Jaroslava Kotr-
lu a Pavla Kotrlu (Koblu). Dále
schválilo rozšíøení redakèní rady
sborového listu Spoleèenství o Janu
Buzkovou, Jaroslava Kotrlu (st.)
a Marka Fojtù. Pøipomnìlo existu-
jící sociální fond, pomocí kterého
mohou èlenové sboru poskytnout
pomoc tìm èlenùm, kteøí se dosta-
nou do tìžké situace, a který je
v souèasné dobì vyèerpán. Schváli-
lo také zapùjèení nìkterých vìcí na
festival United. Pøijalo dopis od To-
máše Mikuše, ve kterém sdìluje, že
v souvislosti se stìhováním do Brna
konèí èinnost i èlenství v našem sbo-
ru a souèasnì sboru dìkuje za to, co
v nìm mohl pøijmout.

31.8. pøijalo na základì rozhovo-
ru s Lenkou Palovou její nabídku na
pastoraèní a jinou práci ve sboru, a
to na pùl úvazku a z prostøedkù Úøa-
du práce. Seznámilo se s žádostí Sta-
nislava Mikulíka na zachování ordi-
nace ke službì v církvi a doporuèilo
ji synodní radì ke schválení. Schvá-
lilo smlouvu s administrátorem, vy-

pracovanou na základì Øádù církve.
Povìøilo P.Kotrlu zastupováním sbo-
ru pøi veèerech chval. Vzalo na vìdo-
mí ukonèení úèasti sboru v projektu
Exit-Tour. Seznámilo se se sezna-
mem dìtí, kteøí by pøicházeli v úva-
hu pro pøedkonfirmaèní pøípravu
(3 roèníky, celkem 24 dìtí). Schválilo
pøedání vybavení pro tábor ve Støí-
teži tomu, kdo bude ochotný tábory
dále zajišťovat. (Pøedbìžnì jednáno
s èlenem rodiny, která tábor pùvod-
nì provozovala a která je majitelem
pozemku a ve své stodole vìci na tá-
bor skladuje.)

Organizaci bohoslužeb bude za-
jišťovat „Programová komise“ ve
složení: D.Fojtù, V.Buzek, R.Polo-
mík.

Druhé bohoslužby vedou J. Kotr-
la, P. Pala

Biblické hodiny na faøe: organi-
zuje J. David, biblické na Ohradì
zajištuje B. Czudek a J.David, na
Strmé za P.Èmelíka Jan Vopálecký,
v Janišovì H.Davidová, (v Ústí
i nadále P.Èmelík).

Mládež a Fusion: J.Kotrla
Došlá pošta: D.Fojtù
Úøední hodiny: dopoledne vìtši-

nou E.Dušková, jinak telefonicky
na kurátora, administrátora, úèetní

Kalendáø využití a zamykání
prostor: R.Polomík

Nástìnka: E.Dušková, R.Polo-
mík

Administrátor zajišťuje èi orga-
nizuje køty, svatby, pohøby. - Vyko-
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nává nedìlní bohoslužby zpravidla
druhou nedìli v mìsíci (s veèeøí Pá-
nì). - Je spolu s kurátorem pøedsta-
vitelem sboru. - Je virilním èlenem
staršovstva, úèastní se jeho schùzí.
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ve Vsetínì pod heslem: Kristem
promìnìni, propojeni, povoláni
probìhl tradiènì ke konci srpna (od
ètvrteèního veèera 20.8. do sobotní
noci 22.8.) zejména v Kulturním
domì a jeho okolí, ale ne jen tam.
Kromì asi dvaceti køesťanských
kapel a hudebníkù bylo možné se
úèastnit 31 semináøù, 16 Worksho-
pù (kde se úèastníci nìèemu uèili),
sportovních programù, filmových
pøedstavení s následnou diskuzí èi
divadel. Poèet platících úèastníkù,
kteøí mìli pøístup na hlavní progra-
my v Kulturním domì (a byli ubyto-
váni hlavnì ve školách) èinil 2900,
další si pøišly poslechnout jen nìk-
terý semináø. Festival poøádá
Spolek United 3P, spolu se Vsetín-
skými církvemi, zázemí tvoøí asi
dvacetièlenný programový a organi-
zaèní tým, kol. 200 dobrovolníkù, 30
„poradcù“ pro úèastníky (èasto
faráøù) a modlitební tým., celkem
úèinkujících, dobrovolníkù, modli-
tebníkù, poradcù a vedoucích je na
700. Veliký zájem byl zejména o se-
mináøe o vztahu rodièù a dìtí (Hana
Pinknerová), o typických pøe-
kážkách usmíøení (Kateøina
Lachmanová), o nebezpeèí okultis-
mu (Olga Staòová), o svobodì ve
spoleènosti (Jan Sokol), o tom, že

porno je lež (Johanna Šujanová)
i o další. Také hlavní programy
v Kulturním domì byly pøeplnìné,
mnozí úèastníci program sledovali
na velkoplošné obrazovce venku.
Chování všech úèastníkù, pøevážnì
mladých lidí, vzorné, žádný alkohol,
nikdo nekouøil, všude uklizeno. JD
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30 modlitebníkù z rùzných círk-
ví se na svoji službu dva dny spoleè-
nì pøipravovalo. Potom po dva
a pùl dne trvání festivalu jsme se
modlili za úèastníky, organizátory,
úèinkující i poradce a to vìtšinou
i s nimi, na pøíklad pøed jejich vy-
stoupeními. Modlili jsme se ale i za
celý Vsetín. Prožívali jsme duchov-
ní jednotu a rùzná povzbuzení
a vize, co Bùh oèekává od církve. Je
toho mnoho, ale dá nám k tomu
svou pomoc a povede nás. Je na
nás, jaké budeme mít vztahy, jak se
budeme podporovat. Máme být nosi-
telé pravdy, lásky, víry, jednoty.

Helena Davidová.

Od 12.7. do 17.7. se v Kychové
v rekr. zaøízení Celnice konal tábor
pro dìti od 6-ti do 10-ti let s názvem
Indiánskou stopou. Pro 27 dìtí a 4
družinkové rádce pøipravilo 10 ve-
doucích spoustu dobrodružných
her a zábavy. Snažili jsme se dìtem
pøiblížit indiánské ctnosti jako jsou
pokora, odpuštìní, pravdivost,
nadšení aj. (což jsou také ctnosti
køesťanské). Pøi biblických progra-
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mech se dozvídali o našem Bohu
Stvoøiteli i Jeho milém synu Pánu
Ježíši Kristu. Pøi našem celoden-
ním výletì jsme „náhodou“ potkali
potulného kazatele Johnkiho (ve
stylu reverenda z divokého zápa-
du), který dìtem na nìkolika pøíbì-
zích ze života velmi srozumitelnì
pøiblížil evengelium. Hlavním ver-
šem jeho zvìsti byl verš z Mt 6:19-
20 – neukládejte si poklady na ze-
mi, kde je nièí mol a rez, a kde je
zlodìji vykopávají a kradou. Uklá-
dejte si poklady v nebi, kde je nenièí
mol ani rez, a kde je zlodìji nevyko-
pávají a nekradou. Neboť, kde je
tvùj poklad, tam bude i tvé srdce.

Naše táborová hymna také vy-
zdvihovala ctnosti indiána: Kdo
ochotnì pomáhá, druhým pøednost
dává a kdo s bližním se rád rozdìlí?
Kdo zastaví ostrá slova, svoji pìst
do kapsy schová a radìji se zaculí?
To pøece umí jenom ten, kdo tvrdì,
každý den, svoji vùli procvièuje, její
pevnost posiluje, aby byl jak Indián.
Mùžem za Ježíšem jít, v modlitbì ho
poprosit, aby pøi nás vždycky stál.

Druhá èást byla na nápìv znìlky z
Vinetoua: Tam v horách valašských,
kde radost a smích zní. Kde chrání
nás náš Pán, chci žít jak Indián.
Tam v dálce v Kychové, kde mám
své pøátele. Jen kopce ze všech stra-
n, tam má náš Pán Bùh chrám.

Zažili jsme spoustu krásných
chvil, hodnì jsme se nasmáli, mìli
jsme možnost s dìtmi vést zajímavé
rozhovory. Pán Bùh nad námi bdìl
a chránil nás. Kuchaøi se výbornì
starali o naše bøicha, vedoucí se od-
povìdnì zhostili svých úkolù, což
dokládá i náš pokøik: Kdo chystá
hry ve dne v noci? Pøece vaši vété-
háèi. Udržují tábor v chodu, na tùøe
vám nosí vodu. Hej, hej, hej, VTH*
chystej. (*VTH=velká táborová
hra, rozdìlená do nìkolika èástí.)
Hou, domluvil jsem.

Z. Polášková, hl. vedoucí

(od 10 do 15 let) na téma Stroj
èasu probìhl v termínu 9. -18.8. na
tradièním táboøišti ve Støítìži nad
Beèvou za úèasti 31 dìtí. Hlavním

vedoucím byl Sta-
òa Mikulík, další-
mi vedoucími byli
Lucka Šimková,
Noemi Hrubová,
Pavel Kotrla (ko-
tel), Magda Ne-
dbalová, Martin
Mikulík, Dan Vo-
da, Aron Fojtù.
Výbornì vaøila
L u c k a K u l a t á
a Luïa Mikulen-
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tábor pro starší dìtitábor pro starší dìti
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èák. Hlavní vedoucí tábor pro star-
šovstvo struènì zhodnotil: Výborná
atmosféra, vedoucí maximálnì zod-
povìdní, dìti velice šikovné ...

Tato aktivita je nároèná na pení-
ze a i na hudební stránku (i když to
nejsou dle mého názoru nejnároè-
nìjší vìci). Nejvìtší nároènost je
v investici do tìch dìcek - do toho
dát jim svùj èas, svoje zkušenosti,
nauèit je nìco, otevøít se jim, ukázat
jim na Boha, mluvit s nimi o Bohu
a o svoji víøe. To je tìžké a nároèné.
Na druhou stranu to ty dìcka potøe-
bují, hledají a jsou za to strašnì
vdìèné, když to nachází a dostávají.

Hudba ve Fusionu (a nemusí to
být jenom hudba, tìch èinností ve
Fusionu, co jdou dìlat, je spoustu) je
jenom prostøedkem, jak je oslovit,
zaujmout a navázat s nimi vztah.

Stojíme tedy asi pøed otázkou,
jestli tak nároènou a složitou akti-
vitu dìlat? Jestli v ní po prázdni-
nách pokraèovat? Jestli zajistíme
dostatek vedoucích. Jestli Fusion
posuneme dál. Jestli využijeme
plnì jeho potenciál. (K tomu nás
mùžou vést i otázky, které pøiklá-
dám v pøíloze. Jsou to otázky, které
se každoroènì pokládájí všem fusi-
onùm v ÈR. Mùžou být inspirací,
kterým smìrem se ubírat, co jde
skrze Fusion dìlat).

Možná je ještì dobré si na závìr
øíct, proè pokraèovat ve Fusionu:

Je to jedna z mála evangelizaè-
ních aktivit našeho sboru.
�
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Tato aktivita se podaøila rozjet
a už tu bìží pøes 4 roky.

Máme s ní už urèité zkušenosti a
spoustu vìcí jsme se nauèili.

Daøí se nám skrze ni oslovovat
nevìøící dìcka, které pak pravidel-
nì na Fusion dochází (nìkteré tøeba
jenom pár mìsícù, jiné tøeba 3 roky)

Nìkteré z tìchto dìcek (i když to
není primárním cílem, primární cíl
jsou vztahy) na Fusionu uvìøily.

Uvìøily i dìcka z našeho sboru
(z dorostu, z táborù, z mládeže), kte-
ré zaèaly chodit na Fusion a až tam
vydaly svùj život Ježíši. Vìtšina
tìchto mladých je nebo byla aktiv-
ními služebníky na Fusionu.

Spousta dìcek z našeho sboru se
na Fusionu hudebnì posunala
(nauèily se tøeba lépe zpívat nebo
hrát na hudební nástroj) a i díky
tomu mohly vzniknout chválící ka-
pely u nás ve sboru.

Díky Fusionu máme kontakt
s mladými nevìøícími lidmi a mùže-
me vidìt, èím žijí, co øeší, co je trápí
a uèit se tak reagovat na jejich po-
tøeby.

Vìøící vedoucí zapojení ve Fusio-
nu i díky kontaktùm s nevìøícíma
dìckama duchovnì rostou.

Máme pøíležitost zvìstovat mla-
dým lidem evangelium (radostnou
zvìst).

Jestli budeme s Fusionem po-
kraèovat je na nás všech. Hlavnì
na staršovstvu a pak na celém sbo-
ru. My vedoucí Fusionu to chceme
a udìláme pro to maximum. Ale
musíme to chtít spoleènì. Odradí
nás nedostatek vedoucích? Nebo to



že se nìkteré vìci poøád nedaøí?
Anebo se do toho poøádnì jako sbor
opøeme? Stojí nám to za to pro Fusi-
on nìco obìtovat? Vìøím tomu, že
nás Pán Bùh k tomu volá! Amyslím
si, že je nás ve sboru poøád dost na
to, abychom tuto aktivitu (a ne je-
nom ji) poøádnì rozjeli. A to si mys-
lím jenom z lidského hlediska, že
na to máme, natož s Boží pomocí!
Pojïme do toho spoleènì!

Pavel Kotrla

Je to už nìkolik týdnù, co jsme
se louèili s pastorem Pavlem Èmelí-
kem, s jeho manželkou a jejich sy-
nem. Pro øadu z nás to bylo smutné
louèení, protože jsme se mìli rádi.
Já osobnì si bratra Pavla i Dobro-
mily moc vážím a jsem jim moc za-
vázána. Sestra Dobromila nemluví
o tom, co dìlá, ale zùstává za ní kus
udìlané práce. Já sama jsem s vdìè-
ností pøijala její pomoc. Když jsem
se pøed nìkolika lety vrátila ze špi-
tálu, tak mne Dobromila navštìvo-
vala každý den i 3x. Dbala na mùj
pravidelný režim, jídlo, léky. Do-
konce mnì uklízela, nakupovala
i myla okna. Pastor Pavel asi ani
neví, jak velkou pomocí mnì byl.
Nìkolikrát jsem za ty minulé mìsí-
ce myslela na to nejhorší. Pavel
mne povzbuzoval slovy: Bylas oveè-
ka, jsi oveèka a budeš oveèka. Nìko-
likrát jsem pøi odchodu ze spoleèen-
ství za ním ještì zašla a øekla mu:
Jdu si pro oveèku. No a jejich syn
Martin. Toho jsem si zamilovala
a mìla jsem vždycky radost, když
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mne navštívil. Díval se vìtšinou na
televizi na sport. A mne potìšilo,
když mu chutnal ovocný pohár
nebo voda s bezovou šťávou. Je mnì
moc líto, že odcházejí. Naštìstí Les-
kovec není moc daleko. Snad se bu-
deme vítat. A na závìr tohoto mého
povídání bych chtìla Èmelíkovým
popøát, aby se jim tam líbilo a aby je
mìli v Leskovci rádi.

Kvìta Zajíèková
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Mladý žák jednoho mudrce pøi-
jde k nìmu a øekne: „Mistøe, jeden
pøítel o tobì špatnì mluvil.“ „Poèk-
ej!“ pøerušil jej mudrc. „Nechal jsi
jeho slova prosít tøemi síty?“ „Tøemi
síty?“ podivil se žák. „Ano. První
síto je pravda. Jsi si jistý, že to, co
mi chceš øíct, je skuteènì pravdivé?“
„No, nevím, slyšel jsem to od sou-
sedù.“ „Tím druhým sítem je dobro.
Je to, co mi chceš øíct, pro nìkoho
dobré?“ „Asi ne, spíš naopak.“ „Tak
vidíš! Posledním sítem je nutnost.
Je nutné, abych vìdìl, co tì tak zne-
pokojuje?“ „Upøímnì øeèeno, není.“
„Tak tedy“, øekl mudrc s úsmìvem
na rtech: „Nemusí to být pravdivé,
není to dobré ani nutné. Pohøbìme
to v zapomnìní“.

Fara osiøela. Ne ovšem úplnì:
Skoro každý den dopoledne úøadu-
je Eva Dušková, skoro každý den je
ve sboráku nìjaká aktivita a tak i
Ríša Polomík má tam práci s uklí-
zením. Ale faráøský byt je prázdný.
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Adresa sboru:
Palackého 156, Vsetín
tel. 571 411 722

V kanceláøi nás najdete ve
všední dny od 9 do 12 hod.,
v pondìlí a støedu také
od 13 do 17 hod.,
nebo podle domluvy.

Pøíspìvky pøedávejte
osobnì èlenùm redakèní
rady (Stanislav Mikulík,
Jan David)
nebo e-mailem na adresu:
jendadavid@seznam.cz.
Sazba: Daniel Fojtù
tisk: Exodus Neprodejné

vsetin-horni@evangnet.cz

*

www.hornisbor.cz
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„Pane faráøi, a teï ješ-

tì nám prosím vás poraï-
te nìjaký citát na naše
svatební oznámení.“ – „To
je tìžké, mne vždycky na-
padá jen: Odpusť jim, ne-
boť nevìdí, co èiní.“

Správce stadionu øíká
manželce: „Na nedìli si
zase pronajali stadion ti
charizmatici, budou tu
mít evangelizaci pro pìt
tisíc lidí.“ – „A mám pro
nì pøipravit nìjaké obèer-
stvení?“ Ptá se správcová.
– „Ano, jako obvykle. Pìt
chlebù a dvì ryby.“

Kdyby nìkdo ze sboru potøeboval na èas
bydlení, je možné jej využít.

24.8. otevøela Diakonie otevøela, za vel-
kého zájmu veøejnosti a úèasti rùzných
hostù nový „Domov Harmonie“, kam se po-
stupnì z LDN-ky vrátili bývalí uživatelé
Domova Ohrada. 46 seniorù zde bude mít
skuteènì pìkné prostøedí, 4 místa z toho
poètu jsou urèeny pro pobyty pøechodné.
V Domovì mùže být i spoleèenské zázemí
pro místní sídlištì Ohrada. Pøijïte obyva-
tele navštívit a podívat se na moderní soci-
ální zaøízení, financované ze Švýcar.

V minulém èísle tohoto sborového listu
jsme již nestaèili uvést, že Diakonie v èerv-
nu otevøela dobroèinný obchùdek (tak se to
rychle sebìhlo). Je na ulici „Na Pøíkopì“,
skoro vedle supermarketu Albert. Mùžeme
si tam velmi levnì poøídit kvalitní obleèe-
ní, boty a øadu dalších vìcí (a posedìt u ká-
vy) a díky tomuto obchùdku máme také
možnost úèelnì se zbavit nepotøebných
vìcí z domova (ty noste do obchùdku jen v
omezeném množství, vìtší množství noste
do kanceláøe ve vìžáku nebo do domova na
Strmé). Heslem tohoto sociálního podniku
je: “Daruješ-pomùžeš, koupíš-pomùžeš“.
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