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Úvodní slovo

Milí  příznivci  našeho poutního  místa,  chci  vás  v  úvodu ročenky
pozdravit a poděkovat vám za přízeň, práci i pomoc, kterou Křemešníku
projevujete.

Doba uplynulého roku byla pro každého z nás nesmírně náročná
vzhledem k pandemii Covidu-19, která nemá obdoby. Je samozřejmé, že
mnohá opatření zasáhla i toto poutní místo. Přesto nás může těšit fakt,
že ani v tak složité situaci se život na Křemešníku nezastavil, ba v jistém
smyslu na sebe upoutal více pozornosti než v předcházejících letech. 

Byl to právě náš poutní chrám, do kterého v dubnu přijel diecézní
biskup,  aby  zde  spolu  s  kněžími  z  vikariátu  poklekl  a  modlil  se  
za ochranu našeho kraje k Panně Marii, která je tak nádherně zobrazena
sochou  nad  oltářem.  V  říjnu  pak  náš  biskup  na  Křemešníku  zahájil
novénu,  při  níž  jmenovitě zasvětil  všechny farnosti  našeho vikariátu  
do  Mariiny  láskyplné  péče.  Tato  novéna  pokračovala  každý  den  
na některém z poutních míst jednotlivých vikariátů diecéze. Pobožnost
byla vysílána i médii a je k dohledání na internetu. 

Na Křemešníku se při  zachování opatření nadále konaly svatby  
a  křty.  Pokud  někdo  v  létě  zavítal  na  posvátný  vrch,  našel  kostel
otevřený a mohl využít i průvodcovské služby. Podařilo se uskutečnit,
byť  ve  skromnější  formě,  i  hlavní  pouť.  Ani  v  dobách  nejpřísnějších
opatření oltář neosiřel, ale byla zde slavena pravidelně nedělní mše sv.,
byť někdy jen s účastí dvou lidí. Na podzim se podařilo uskutečnit pěší
pouť z Pelhřimova,  která byla zakončena u oltáře pod Křemešnickou
kopulí mší svatou a požehnáním. Věřím, že toto prosté, ale výmluvné
svědectví víry, která umí být i v těžkostech vynalézavá, přinese bohaté
duchovní plody.

Milí  čtenáři  této  ročenky,  chci  vám  poděkovat,  že  přispíváte  
k tomu, aby naše posvátné poutní místo mohlo sloužit všem, kdo touží
po klidu, povzbuzení, načerpání síly, pokoje a naděje. Vždyť právě pokoj
je prvním slovem a darem  vzkříšeného Pána. 

Zvláště děkuji velkému úsilí členům Matice. Bůh vám všem žehnej. 

P. Josef Sláčík, farář.
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Průvodcovská činnost

Průvodcovská činnost v Kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

I  v  roce  2020  poznamenaném  pandemií  nemoci  COVID-19  jsme
zajišťovali  průvodcovskou  činnost  v  kostele  sv.  Bartoloměje  
v Pelhřimově. Průvodci byli studenti středních škol.

Pelhřimovský  kostel  sv.  Bartoloměje  navštívilo  v  průběhu  letní
sezóny,  která  probíhala  v  měsících  červenec  a  srpen,  celkem  805
návštěvníků.  To  je  o  téměř  200  návštěvníků  více  než  v  roce  2019.
Prohlídky  zajišťovali  čtyři  studenti,  kteří  tak  pokryli  téměř  celé  letní
prázdniny.  Na  vstupném  za  komentované  prohlídky  bylo  vybráno
celkem 18.847,-  Kč.  Tržby za knihy,  tiskoviny,  upomínkové předměty  
a  Křemešnické oplatky  činily  celkem 20.607,-  Kč.  Mzdové náklady za
zajištění prohlídek činily celkem 32.565,- Kč.

Děkujeme tímto všem průvodcům za odvedenou práci a těšíme se
na spolupráci v příštím  roce.

Průvodcovská činnost v Kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Rok  2020  byl  rokem,  který  velmi  ovlivnila  situace  spojená
s pandemií  nemoci  COVID-19. Striktní  omezení na jaře vystřídalo určité
uvolnění  v létě,  aby  se  pak  od  září  situace  začala  znovu  zhoršovat  
a  omezovaly  se  podmínky  pro  provoz  sportu  i  kultury.  Všechny  tyto
změny  měly  v  r.  2020  dopad  na  návštěvnost  křemešnického  areálu.
Pravidelná letní průvodcovská služba byla zahájena už v květnu, ale větší
množství návštěvníků bylo registrováno až v červenci a srpnu. Prohlídky
trvaly  do  začátku  října.  Za  toto  období  navštívilo  Křemešník  1.081
návštěvníků.  Pro srovnání  v roce  2019  to  bylo  od dubna do září  1.871
návštěvníků.  Nicméně  přes  takto  vysoký  pokles  návštěvníků  tržby  
za  vstupné  a  prodej  tiskovin  a  dalších  upomínkových  předmětů
meziročně dramaticky nepropadly. Meziroční pokles byl cca 30 tis.  Kč.
Stejným dílem poklesly tržby za vstupné i  za prodej tiskovin a dalšího
zboží.

V  roli  průvodců  se  střídalo  již  několik  zkušených  průvodců,  
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ale  osvědčili  se i  nováčci.  Všem, kteří  se  starali  o zpřístupnění  tohoto
poutního místa, patří velké poděkování.

Křemešnické léto 2020

Ani zvláštní průběh roku a opatření spojená s probíhající pandemií
COVID-19  nezamezily  konání  tradičního  Křemešnického  léta.  V roce
2020 se jednalo již o 7. ročník. Křemešnické léto se tak stává každoroční
zavedenou akcí, která je nedílnou součástí letní kulturní sezóny tohoto
poutního místa a jeho okolí.

I  když během léta byla epidemická situace vcelku pozitivní,  tak
obavy návštěvníků z šíření onemocnění vedly k výrazně nižšímu počtu
účastníků  než  v předchozích  letech.  I  přesto  se  uplynulý  ročník
Křemešnického léta povedl a bylo dobře, že se uskutečnil. Podařilo se
zajistit zajímavé hosty a návštěvníci tak jistě byli spokojeni.

Formát léta byl zachován v osvědčené podobě. Vždy v pátek večer
zavítala na Křemešník zajímavá osobnost nebo hudební těleso. Kromě
dvou  hudebních  pátků  byla  vždy  sloužena  mše  svatá  a  následně
probíhala  přednáška  na  zvolené  téma.  Návštěvníci  měli  možnost
vyslechnout úvahy týkající se Boží lásky, symboliky kříže či Boží přízně a
také  o  dvojím životě  Jana Pavla  II.  (v  Polsku  a  ve  Vatikánu).  Všichni
pozvaní  hosté  měli  co  nabídnout.  Namátkou  jmenujme  teology
profesora  Martina  Weise  a  docenta  Michala  Opatrného,  dále  pak
zdejším věřícím dobře známé kněze Vítězslava Holého nebo dr. Karola
Lovaše. 

K potěše nejen ducha, ale i ucha, zahrála skupina Profesionálové
ze Žďáru nad Sázavou a duo Jana Vondrů a Kristýna Znameňáčková.

V roce 2020 celkem navštívilo akce Křemešnického léta 746 osob,
což  je  v porovnání  s jinými  roky  zhruba  poloviční  počet.  Adekvátně
k tomu  i  klesly  tržby  za  vstupné.  Finančně  byl  tento  ročník
Křemešnického léta ztrátový.

Na  závěr  je  potřeba  poděkovat  nejen  organizátorům,  ale  
i  Rozvojovému  fondu  Města  Pelhřimova,  který  tuto  akci  již  tradičně
finančně podpořil.  A  pro příští  rok  popřát  nám všem,  aby již  situace
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umožnila  konání  náboženských  a  kulturních  aktivit  bez  jakýchkoliv
omezení a strachu, a to nejen na Křemešníku, ale i všude jinde.

 

Křemešnická pouť 2020

Pouť  v  roce  2020  připadla  na  7.  června.  Příprava  poutě  byla
poznamenána pandemickou situací v České republice. COVID-19 zavřel
většinu  obchodů,  školy,  omezil  kontakty  mezi  lidmi,  byly  zakázané
všechny bohoslužby.  Nikdo netušil,  jak se bude situace vyvíjet a bylo
těžké  rozhodnout,  zda  pouť  úplně  nezrušit,  případně  jaká  opatření
přijmout  např.  pro  omezení  počtu  účastníků  při  bohoslužbách.
Uvolňování opatření v květnu nakonec umožnilo s určitými omezeními
pouť pořádat.

Pořadí  pouťových mší  svatých bylo tradiční.  V  sobotu byla mše
svatá večer v 17:00,  kterou sloužil  P.  Gabriel  Labuda.  V neděli  v 8:30
sloužil mši svatou P. Josef Sláčík a hlavní mši svatou v 10:30 celebroval
českobudějovický  biskup  Mons.  Vlastimil  Kročil.  Počet  účastníků
bohoslužeb byl  poznamenán epidemickou situací  a  byl  znatelně nižší
než v jiných letech.

Průběh  bohoslužeb  byl  jako  v předchozích  letech  promítán
pomocí  videoprojektoru  na  velké  plátno  umístněné  v ambitech.  Tak
měli lidé, kteří měli obavy z koncentrace většího množství lidí uvnitř v
kostele, možnost účastnit se bohoslužeb na nádvoří. Na toto plátno byl
v sobotu i neděli jako doprovodný program promítán film „Křemešník“
od Josefa Novotného.

Po  oba  dva  dny  byla  možnost  zúčastnit  se  komentovaných
prohlídek  kostela  a  v  neděli  byla  ukončena  pouť  ve 14.00  hod.
závěrečným požehnáním.

Jako obvykle  pouť provázely  řemeslné  trhy.  Řemeslné  výrobky
byly nabízeny asi ve třiceti stáncích.

Zajímavostí letošní poutě byl pramen vody, který vyvěrá u kapličky
pod  křemešnickým  vrchem.  Je  to  pramen,  o  kterém  se  říká,  že  je
zázračný  a  který  dal  vzniknout  mnoha  pověstem  a  mýtům  kolem
Křemešníka.  Tato  voda  způsobila,  že  se  Křemešník  stal  v historii
vyhledávaným poutním místem. Je to periodický pramen, voda začíná
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téct  během ledna nebo února a  v květnu se ztrácí.  Celý  zbytek roku
voda neteče. Při pouti je většinou pramen suchý. I letos voda přestala
před  poutí  téct,  ale  o  pouťovém  víkendu  se  znovu  objevila.  Takže  
si mohli poutníci zázračnou vodu nabrat do lahví a odnést domů. Velkou
raritou r. 2020 bylo, že se „zázračná“ voda objevila ještě i na podzim.
Jako by i příroda nabízela pomoc v obraně proti zákeřné nemoci.

Vydavatelská činnost

V roce 2020 Matice Křemešnická nevydala žádnou knižní publikaci.
Pracuje se na novém vydání nejznámější knihy Františka Bernarda Vaňka
„ Na krásné samotě“ s novými ilustracemi od Lindy Reisové. Jako každý
rok vydala Matice Křemešnická týdenní stolní  kalendář s fotografiemi
Pavlíny  Hlavové.  Matice  také  vydala  obvyklou  ročenku  s ucelenými
informacemi o činnosti Matice Křemešnické v roce 2019.

Další  knihy  a  publikace  Matice  Křemešnické  je  stále  možné
zakoupit  během  návštěvy  kostela  na  Křemešníku,  v  e-shopu  
na stránkách www.matice-kremesnicka.cz nebo během letních měsíců
při  prohlídkách  kostela  na  Křemešníku  a  kostela  sv.  Bartoloměje  
v Pelhřimově.

Plány oprav budov na Křemešníku

Ve zprávě o opravě budov za rok 2020 navazujeme na informace
uvedené  ve  zprávě  z roku  2019,  kde  jsme  informovali  o  přípravě
 a  podání  žádosti  o  finanční  dotaci  na  realizaci  projektu  na  opravu
budov  z tzv.  Norských  fondů pod  názvem  „Obnova  areálu  poutního
místa Křemešník“.

Nejprve  bylo  třeba  zpracovat  projektovou  dokumentaci,
zpracovat položkový rozpočet (náklady oprav včetně nového vybavení
budov  vyčísleny  na  cca  40  mil.  Kč),  vyřídit  stavební  povolení.  To  se
zásluhou především ředitele Matice Křemešnické ing. V. Škody na jaře
2020 podařilo.
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Dále byla na základě projektu zpracována žádost o dotaci.  Tuto
žádost zpracovával najatý expert pan MgA. Petr Kukla. 

Oficiálním žadatelem o dotaci musel být vlastník nemovitostí, tzn.
Římskokatolická farnost Pelhřimov. O rozhodnutí vůbec podat žádost
proběhlo  na  začátku  roku  2020  poměrně  složité  jednání  
na Českobudějovickém biskupství.  Pan biskup V. Kročil svolil  k podání
žádosti  pod  podmínkou,  že  Matice  Křemešnická  ponese  veškeré
finanční náklady (finanční spoluúčast oprav), právní i ekonomická rizika
spojená s realizací oprav. Náklady na přípravu projektu, včetně nákladů
na  zpracování  žádosti  skutečně  nesla  Matice  Křemešnická.  Vlastní
žádost  byla  včas  podána  na  Ministerstvo  kultury.   Žádost  byla
zaregistrovaná a prošla první fází hodnocení. Dále žádost byla kladně
posouzena  z hlediska  kvality  a  následně  postoupila  do  závěrečného
hodnocení „Verifikace procesu hodnocení“. Počátkem roku 2021 jsme
byli informováni, že projekt „Obnova areálu poutního místa Křemešník“
nebyl vybrán k finanční podpoře. Vyčleněné zdroje dotačního programu
byly omezené a ve finálovém kole dostaly přednost jiné projekty.

Toto byla  jedna  z příležitostí,  která  umožňovala  opravit  budovy
v areálu  poutního  místa  Křemešník.  Bohužel  se  nám  to  v tuto  chvíli
nepodařilo.  Ale  vždy  je  na  neúspěchu  třeba  najít  i  něco pozitivního.
V tomto případě  je  to  zkušenost,  co  vše  jsme  schopni  zvládnout  při
přípravě  projektu  a  žádosti.  Také  nám  zůstal  projekt,  rozpočet  a
stavební povolení pro opravu staveb a jejich využití. 

Nyní  nám nezbývá než hledat  nové příležitosti,  které  by  mohly
pomoci změnit neutěšený stav budov ve vlastnictví církve. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě podkladů a žádosti podíleli. 

Výsledek hospodaření 2020

Pro  nepodnikatelské  hlavní  činnosti  –  tj.  pořádání  odborných
přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení, osvětovou a vzdělávací
činnosti,  podporu  a  rozvoj  volnočasových  aktivit,  pro  rozvoj
infrastruktury  turistických,  naučných  a  cyklistických  stezek,  opravy  
a  restaurování  uměleckých  děl  v  areálu  kostela  Nejsvětější  Trojice
získala  Matice  v roce  2020  celkem  397  tis.  Kč.  Z toho  byly  výnosy
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z hlavní činnosti Matice 222 tis. Kč.  V této částce je kromě vstupného  
na prohlídky a pořádané akce (119 tis. Kč) zahrnutá i dotace od města
Pelhřimova ve výši 49 tis. Kč, finanční dary 19 tis. Kč, členské příspěvky
23 tis. Kč, příjmy z pronájmu 12 tis. Kč.

V r.  2020  Matice  zadala  zpracování  projektu  na  rekonstrukci
hájovny,  fary  a  školy  a  vyřizovala  stavební  povolení.  Právě  samotný
projekt  i  jeho dílčí  součásti,  stavební  povolení  a  zpracování  žádosti  
o  dotaci  byla  největší  nákladová  položka  (108  tis.  Kč).  Matice
Křemešnická  vyplatila  průvodcům  z řad  studentů  mzdy  ve  výši  
84  tis.  Kč.  Honoráře  a  cestovné vystupujícím v rámci  Křemešnického
léta  činily  57  tis.  a  náklady  na  inzerci  byly  22  tis.  Kč.  Náklady  na
elektrickou energii a pojištění majetku 20 tis. Kč.

Matice vlastním jménem podnikala v rámci tzv. doplňkové činnosti
v roce  2020.  Prodejem  knih,  kalendářů,  dalších  tiskovin  a  oplatků
dosáhla Matice v roce 2020 tržeb celkem 175 tis. Kč.

Výsledkem hospodaření  Matice  za  rok  2020 v součtu  za  hlavní  
i za podnikatelskou činnost byla ztráta ve výši 36 tis. Kč. 

Ztrátu roku 2020 Matice pokryje z Nerozděleného zisku minulých
let. 

Informace o stavech členů

Na  konci  roku  2020  měla  Matice  Křemešnická  o.p.s.  71  členů,  tedy  
o  3  méně  než  v předcházejícím  roce.  Nejstaršímu  členovi  je  91  let  
a nejmladšímu 21 let. Průměrný věk členů Matice Křemešnické je 59 let. 

Poděkování dárcům a sponzorům Matice Křemešnické

Stejně  jako  v minulých  letech  je  činnost  Matice  Křemešnické
podporována  různými  subjekty,  soukromými  osobami  a  to  nejen
finančně, ale i bezplatnou pomocí, službou nebo radou. Mezi největšího
finančního podporovatele patří Město Pelhřimov.
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Dále finanční dary poskytli:

Ing. Josef Hadrava (Pelhřimov), Ing. Tomáš Brumovský (Praha),
Marie Minářů (Pelhřimov), Šusta Petr (Praha),
Martin Weis (České Budějovice).

Další pomoc poskytli jednotlivci nebo firmy: 

Ing. Luděk Kos – grafické práce k  veškeré vydavatelské činnosti 
Cukrárna U  Brány – Ing. Josef Sankot – propagace 
Ganttex s .r .o . – Ing. Antonín Chmelař – propagace 
MICROMP Plus s .r .o . – zapůjčení zařízení pro videopřenos 
křemešnické poutě 
Marie Zajíčková – texty a  obrázky příloh pro děti
Václav Bulant  - organizace stánkařů na Křemešnické pouti 
Pí. Lendrová (Řeženčice) a pí. Chadimová (Sázava) - květinová výzdoba  
kostela
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšeným 
členským příspěvky a také další dárci, kteří si nepřejí byt jmenováni. 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 

Výroční schůze členů Matice Křemešnické o.p.s. se z     důvodu epidemie   
coronaviru v     listopadu 202  0   nekonala.  

Autoři příspěvků jsou členové správní a dozorčí rady a ředitel Matice 
Křemešnické Ing. Vít Škoda – tel: 777598955
Matice Křemešnická o.p.s., pod Náspem 641, Pelhřimov 393 01, e-mail: 
maticekremesnicka@seznam.cz, www.maticekremesnicka.cz

Příloha pro děti od trpaslíčka Křemínka.
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Milé  děti,  ten náš Martínek má nápady!  Usmyslel  si,  že spočítá
vajíčka, která už týden zahřívá husa. Vlezl za plot a rovnou k hnízdu.
Běžel jsem za ním, ať to nedělá, ale bylo pozdě. Husa se rozkejhala  
a kde se vzal, tu se vzal houser a už kluka honil. Ten to schytal!! Já byl
rád, že jsem byl blízko vrátek a před štípanci jsem stačil utéct. Myslím,
že  si  příště  Martínek  takovou  zábavu  rozmyslí.  A  nyní  si  vezměte
barvičky a hezky našeho neposedu vybarvěte.

Příjemnou zábavu Vám přeje                                 Váš Křemínek

Hádej, kdo jsem?

-najdeš mě ve Starém zákoně
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-v době, kdy se Bůh rozhodl vyhladit ze světa vše živé pro špatnost, našel jednoho 
spravedlivého, ve kterém našel zalíbení
-promluvil ke mně a zjevil mi svůj plán. Zároveň mi poručil, abych postavil archu, na 
které by má rodina a veškerá zvířena přežila potopu světa. 
-pak se všechny prameny i nebeské propusti otevřely a 40 dní a nocí trvaly přívaly vod,
dokud se poslední vrcholek neschoval pod vodu. Vody stály na zemi 150 dní.
-nakonec archa usedla na pohoří Ararat v dnešním Turecku
-od Boha jsem obdržel novou smlouvu, kdy bylo přislíbeno, že se již potopa nebude 
opakovat. Pak se na obloze objevila duha, jako důkaz nové smlouvy člověka s Bohem
- pozůstatky archy se koncem 20. století podařilo najít Ronu Wyattovi, po desetileté 
výzkumné práci. Dnes se tam nachází přírodní rezervace.

Pokud stále nevíš, mé jméno nejdeš v tajence:
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                                                  Přihláška člena  

                                  Matice Křemešnické o     .p     .s     .  
                                               Část pro Matici Křemešnickou o .p .s .

( Doručte prosím na kontaktní adresu nebo   odevzdejte při 
bohoslužbách v  Pelhřimově nebo na Křemešníku)

Příjmení  (název firmy popř. zástupce)

………………………………………………..…………………………………………
                        Datum

Jméno……………………………..…. narození (IČ)………………………………….

Adresa (sídlo firmy) …..…………………………………………………………..………

………………………………………………………………..  PSČ ………………..….

Telefon …………………........  E -mail ……………………………………..………….

Prohlášení:
Činnost společnosti se řídí  Zakládací smlouvou a  Statutem Matice Křemešnické o .p .s .

Oba  dokumenty jsou veřejně přístupné na www.matice-kremesnicka.cz. Členství
 vzniká vyplněním přihlášky a  zaplacením členského příspěvku.
Tímto se přihlašuji ke členství v  Matici Křemešnické o .p .s ., zavazuji se k  respektování
její Zakládací smlouvy a  Statutu včetně každoroční úhrady členského příspěvku.

Forma možné spolupráce   :   (zakřížkujte vybrané nebo doplňte)
(nemusí se vyplňovat)

  o      propagace společnosti                                                                  o     poskytnutí reklamní plochy
  o      obstarávání finančních prostředků                                                o     brigádnická činnost                            
  o     specifická odborná činnost ( doplňte např. truhlář…, možnost uspořádat koncert, přednášku…)

………………………………………………………………………………………………..…         

datum …………………………                         podpis  ………………………………………………………

http://www.matice-kremesnicka.cz/


Matice Křemešnická o     .p     .s     .                               
                                                  Informace pro člena Matice Křemešnické o .p .s .

   (Prosím oddělte a  uschovejte)

  Děkujeme, že jste se rozhodl(a ) vstoupit do Matice
Křemešnické  o .p .s .  a  podpořit  tak  úsilí  o  zvelebení  a  oživení  poutního  místa
Křemešník. Členem se  stáváte vyplněním přihlášky a  zaplacením členského příspěvku.
Všechny členy Matice Křemešnické budeme alespoň jednou ročně informovat o  dění
ve společnosti.  Rádi uvítáme Vaší aktivitu,  návrhy a  jakoukoli  jinou spolupráci.  Také
prosíme o  Vaší duchovní podporu.

Příjmení  (název firmy popř. zástupce) ………..……………………………….………..…….
                        Datum

 Jméno………………….……………..narození (IČ)………………………....……..….

Adresa (sídlofirmy)……………….……………………………………….PSČ……………

Možnosti úhrady členského příspěvku
V  hotovosti:              viz  kontaktní adresa,  při bohoslužbách, nebo v  kanceláři

                                       Římskokatolické farnosti Pelhřimov, Děkanská 8 , 393 01 Pelhřimov

Bezhotovostní převod na účet číslo:       66554436/2010
Variabilní symbol:  - fyzické osoby – rok za který se platí členský příspěvek (X ) a  datum

                     narození  ve tvaru (XXXXDDMMRR)  
                        Příklad: člen narozený 1 .2 .1966 platící příspěvek na rok 2014 uvede variabilní 

symbol ve tvaru 2014010266
  - právnické osoby – IČ  a   ještě doplní specifický symbol,
    kde se uvede  rok, za který se platí příspěvek

Zpráva pro příjemce:  jméno člena popř. název firmy

Kontaktní adresa:  Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov
tel: 777 598 955, 737 279 873, 775 765 955, e -mail: maticekremesnicka@seznam.cz
Výše členského příspěvku  
(Případná změna  výše členských příspěvků pro následující roky je stanovena rozhodnutím správní rady, tato změna  
bude  zveřejněna na www.matice-kremesnicka.cz)

Výdělečně činný člen ………………………………………       400 Kč
Nevýdělečně činný člen (studenti, důchodci,atd.)   ……….       200 Kč
Právnické osoby  …………………………………………...    1 .000 Kč
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