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Sbírka „Dny zasukovaných tkaniček“ - 22.9.2009
Vážení uživatelé a členové,
v pátek 11.9. proběhla oslava k 15. výročí založení Trendu vozíčkářů a za pár
dní nás čeká další významný den – podzimní sbírka „Dny zasukovaných tkaniček“,
která se bude konat 22. září 2009. Pro tentokrát pořádáme sbírku pouze 1 den a
tkaničky budou prodávat po městě Olomouci studenti z 9 středních a vyšších
odborných škol společně s našimi členy a uživateli služeb.
Pokud máte zájem pomáhat s prodejem tkaniček, prosím, nahlaste se na tel:
585 754 917 nebo 731 508 389 Evženovi Hlaváčkovi. Budeme rádi za každého
z Vás, který sbírku podpoří.
Děkuji
Evžen Hlaváček

Oslava narozenin
V pátek 11. 9. 2009 slavil Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 15. výročí
svého založení. Gratulantů byla celá řada. Slavnostní dopoledne zahájil
předseda Spolku Mgr. Milan Langer, následovalo předání květin zakládajícím
členům paní Marii Svobodové a Ing. Františku Langovi a poté paní Věře
Novotné
jako
poděkování
za
propagaci Spolku a pomoc lidem se
zdravotním
postižením
prostřednictvím sdružení Dobré
místo pro život. Úvodní část ukončil
primátor Olomouce Martin Novotný,
který
předal Spolku symbolický
občanský průkaz. Ve 14.00 hodin nám naši tanečníci vozíčkáři předvedli
jedno ze svých tanečních vystoupení, které nacvičili pod vedením
Veroniky Roháčové,
studentky katedry APA Univerzity Palackého
v Olomouci.
Oslava proběhla v důstojném prostředí a přátelské atmosféře i díky řadě sponzorů, kteří akci podpořili.
Velký podíl na příjemné atmosféře měla i hudební skupina Kajmani.
Počasí nám přálo a účast na akci z řad hostů, klientů, asistentů a
zaměstnanců byla velká. Odpoledne nás svojí návštěvou potěšili manželé
Globovi zakladatelé a organizátoři baletního vystoupení „Duše
v pohybu“. Všichni se skvěle bavili, tančili do pozdních večerních hodin.
Akce dopadla na jedničku a již nyní se můžeme těšit na další výročí, kdy
Trend dosáhne „plnoletosti“, tedy 18.výročí založení.
Touto cestou bych ráda poděkovala hlavnímu organizátorovi
Evženu Hlaváčkovi. Poděkování patří Janě Měrkové, Pepovi
Effenbergerovi, Radkovi Tošenovskému a všem zaměstnancům a
asistentům, kteří se na akci podíleli.
Alena Ivanová
ředitelka
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Čajovna na kolečkách a přehlídka fotografií „A proč ne?“ – 14.10.2009
9.00 – 18.00 hodin
Spolek Trend vozíčkářů Vás již 4. rokem srdečně zve na den otevřených dveří k
návštěvě „Čajovny na kolečkách“. Nabídneme Vám různé druhy čajů, čerstvě praženou
kávu a občerstvení. Během dne si můžete prohlédnout kolekci fotografií „A proč ne?“,
které vystavíme v prostorech učebny Trendu. Najdete zde profesionální fotografie a
amatérské záběry tématicky zaměřené na trávení volného času zdravotně postižených
lidí.
V 13.00h začne promítání DVD-záznamu divadelního představení Duše v
pohybu (inspirativní koláž pod vedením manželů Globových – teatroterapie, dramaterapie, psychobalet,
paravoltiž), které se uskutečnilo 10.5.2009 na prknech Moravského divadla a bylo oceněno velkým diváckým
potleskem. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jana Měrková

Výňatek dopisu Václava Krásy z NRZP předsedovi vlády ze dne 10.9.2009
Zprostředkováváme vám výňatek z dopisu předsedy
NRZP Václava Krásy předsedovi vlády panu Janu
Fischerovi týkající se snižování rozpočtu na rok
2010.
Celý
text
si
můžete
přečíst
na
http://www.nrzp.cz/ v sekci Aktuality.
……..
Druhé restriktivní opatření se týká příspěvku na
péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních
službách. Navrhuje se snížit příspěvek na péči ve
předseda vlády Jan Fischer
předseda NRZP Václav Krása
druhém stupni míry závislosti ze 4000,- Kč na 3200,- Kč
měsíčně a dále u prvního stupně míry závislosti z 2000,- Kč na 1000,- Kč měsíčně. Především u druhého stupně
míry závislosti považuji snížení částky za velmi problematické. Většina příjemců této dávky je současně příjemcem
různých sociálních služeb. Ze svého příspěvku tyto služby hradí. Snížení této dávky tudíž znamená méně peněz
pro poskytovatele sociálních služeb a tím zhoršení kvality a dostupnosti sociálních služeb.
Vážený pane předsedo vlády, dovoluji si jen upozornit, že tato dávka, příspěvek na péči, byla zavedena
v roce 2007. Od té doby nebyla valorizována a ani v příštím roce se s její valorizací nepočítá. Tím dochází
k reálnému poklesu hodnoty této dávky a její restrikce je tudíž velmi problematická. Chápu snahu ministra financí
omezit růst výdajů v oblasti sociálních služeb. Na druhé straně je potřeba říci, že se nacházíme v transformačním
období sociálních služeb a výrazná restrikce povede pouze k tomu, že zaniknou především terénní sociální služby
a posílí se tím ústavní péče. To je v přímém rozporu s účelem zákona o sociálních službách, ale i s usnesením
vlády o transformaci sociálních služeb.
Třetí restriktivní opatření se týká dotací poskytovatelům sociálních služeb. V návrhu státního rozpočtu se
navrhuje snížit výši dotací z letošních 6,8 mld. Kč na 3 mld. Kč. Taková restrikce povede pouze k tomu, že přežijí
zařízení zřizovaná obcemi, kraji a státem, ale nepřežije žádné zařízení zřizované nestátním subjektem. Považuji
tento krok za velké dobrodružství, protože je zřejmé, že se výrazně zhorší život tisíců lidí, kteří jsou odkázány
především na terénní sociální služby.
Vážený pane předsedo vlády, dovoluji si vznést následující úvahu. Vláda by si měla stanovit svoje priority a
určit nezbytné veřejné služby, které je nutno zachovat. Dále by si měla stanovit zbytné veřejné služby, které sice
mohou vyvolat nevoli veřejnosti, ale jejich restrikce nepovede k výraznému zhoršení kvalit života jednotlivce.
Domnívám se, že mezi nezbytné priority musí patřit sociální služby, na kterých jsou téměř životně závislé tisíce
občanů. Vím, že ve veřejnosti je mnoho obhájců a lobystů služeb takového charakteru jako je sport a další. Tito
lidé nechtějí dovolit snižování výdajů v této oblasti. Dovoluji si však tvrdit, že jsme v situaci, kdy si můžeme dovolit
financovat pouze veřejné služby, bez nichž se řada lidí nemůže obejít a že je nutné přistoupit k restrikci u těch
záležitostí, které nemají bezprostřední dopad na kvalitu života jednotlivce.
………
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Sociálně-právní poradna informuje……
Informace pro Vás vyhledala a připravila Kamila Zábojová ze Sociálně-právní poradny. Pokud se
budete chtít na cokoliv zeptat, můžete přijít v úřední hodiny poradny (pondělí 8-12h, středa 8-12h a 14-17h
a čtvrtek 8-12h), zavolat na tel 585 431 012 nebo napsat na email: poradna@trendvozickaru.cz svůj dotaz
či sjednat si schůzku.

Brno (bez)bariérové
Informace o tom, které nemocnice, školy, divadla, či další instituce jsou v centru Brna
bezbariérově přístupné, nabízí Informační portál Ligy vozíčkářů.
V sekci Přístupnost Brna si můžete ověřit, nakolik je instituce, kterou hodláte navštívit,
bezbariérová (přístup, pohyb po budově, sociální zařízení, parkoviště).
http://ligavozick.skynet.cz/ip/mapovani.php

Nový web pro pečující
Přináší rady a informace z oblasti ošetřovatelské, medicínské, sociální i právní.
Nový web pro ty, kteří doma pečují o seniory, je v provozu od poloviny srpna. Na adrese www.pecujdoma.cz rodinní
pečovatelé najdou rady a informace z oblasti ošetřovatelské, medicínské, sociální i právní. Web je informuje, vzdělává,
seznamuje s jejich právy a nároky a napomáhá přístupu ke službám. Zdarma jsou ke stažení publikace i zpravodaj o domácí
péči.
www.helpnet.cz, 30.8.2009

S Ligou proti diskriminaci pomocí virtuální asistence
Novou službu virtuální asistence začíná nabízet Poradna pro život s postižením Ligy vozíčkářů v rámci projektu S Ligou proti
diskriminaci. Spočívá v možnosti bezplatného telefonického poradenství před jednáním na úřadu, v průběhu jednání a
případně i po něm.
Liga vozíčkářů nabízí...
Virtuální asistence - nová služba Poradny pro život s postižením
Jste na úřadě a potřebujete poradit?
Nejste si jistí správností získaných informací?
Nerozumíte zákonům a paragrafům?
Poradna pro život s postižením rozšiřuje v rámci nového projektu S Ligou proti diskriminaci nabídku svých služeb. Využijte
tzv. virtuální asistenci neboli pomoc na telefonu.
Co je virtuální asistence?
Nová služba nabízí efektivní a rychlou možnost, jak získat potřebné informace při osobním jednání na úřadech a v institucích.
K dispozici jsou Vám sociální pracovníci, kteří Vám po telefonu, tzn. na dálku sdělí potřebné informace. Cílem je připravit Vás
na jednání na úřadě, poskytnout Vám nezbytné rady ve chvíli, kdy je nejvíce potřebujete a dopomoci Vám k řešení dané
situace. Virtuální asistence neslouží jako prostředník mezi Vámi a úředníkem, ale podporuje Vás při samostatném jednání.
Komu je služba určena?
Osobám se zdravotním postižením, které potřebují radu, pomoc či odborné informace při jednání na úřadech a v institucích.
Služba je poskytována bezplatně v rámci celé ČR v pracovní dny od 9 do 16 hod.
Co nabízíme?
Okamžitou pomoc a radu při úředním jednání. Přípravu před samotným jednáním v podobě informací týkajících se invalidních
důchodů, příspěvků a výhod po zdravotně postižené, kompenzačních pomůcek, bariér a aktuální legislativy. Vzory odvolání a
žalob ve věci důchodů a příspěvků.
Jak virtuální asistence probíhá?
Před jednáním: Obraťte se na nás před samotným jednáním, zjistěte si potřebné informace a buďte dobře připraveni. Během
jednání: Kontaktujte nás přímo během Vaší schůzky - pomůžeme Vám v danou chvíli vše ujasnit, doplnit, potvrdit. Po jednání:
Budete-li v jednání pokračovat, dodáme Vám podrobné informace, legislativní podklady, vzory odvolání či žalob.
Bezplatná linka: 800 100 250
Zdroj: Liga vozíčkářů, 3.9.2009
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Experiment YouTube - ČT je příležitost i pro neziskovky
České neziskovky si s videem moc nerozumí (opravte mě, pokud
se mýlím: hoďte do komentářů odkazy na vaše videosekce či YouTube
profily). Není se co divit, video je přeci jen časově náročnější hračka. Jak
říká pravidlo 5–1–5, zpracovat téma na blogu zabere 5 minut času,
v podcastu 1 hodinu a ve videu 5 hodin.
Nicméně neplatí to vždy. Pořad České televize Otázky Václava
Moravce spustil společný projekt se serverem YouTube: diváci natočí na
kameru či webkameru svůj dotaz a OVM vybrané otázky položí politikům.
Zformulovat otázku, stoupnout si před kameru a poslat to na YouTube zabere minimum času.
To by mohla být ideální příležitost, jak si video oťukat. Řada neziskovek má nějaké silné téma, které
potřebuje protlačit do médií i k politikům. Pokus YouTube a ČT je šance, jak sfouknout obě naráz. Tak co to
nezkusit… Zapněte webkameru, zformulujte téma, které vás zajímá, do jednoduché otázky, nahrajte ho, odešlete
na YouTube, hotovo. Konkurence je zatím s prominutím slabá, takže šance na úspěch je velký.
Pokud by vás práce s videem chytla, doporučuji například blog blog.see3.net, podívat se na vítěze
DoGooderTV Nonprofit Video Awards nebo si pusťte tipy pro neziskovky od YouTube.
Jejich patero dobrých rad zní:
•
•
•
•
•

Komunikujte s ostatními. Zveřejňujte videa, o kterých se bude na YouTube mluvit. Poté se této
diskuse účastněte, vkládejte komentáře a vytvářejte odpovědi ve formě videa.
Vytvářejte partnerství. Najděte na YouTube další organizace, které doplňují vaši misi a spolupracují
na vzájemné propagaci.
Buďte aktuální. Pravidelně zveřejňujte nová krátká videa – ideálně kratší než 5 minut.
Šiřte svou zprávu. Sdílejte odkazy a kód pro vkládání videa se svými fanoušky, kteří tak pomohou šířit
zmínku o vás.
Buďte originální. Máme širokou demografickou základnu. Vysoký počet zhlédnutí získá spíše obsah,
který je zajímavý, než ten, který je právě v módě."
Adam Javůrek, dne 10.9.09, www.vozovna.cz

MouthMouse znamená Samostatnost a Nezávislost
Díky Mouth Mouse a samostatnému ovládání PC získá člověk nový pohled na
svět, ať je postižen vysokým ochrnutím, amputací končetin nebo svalovou dystrofií.
Díky univerzálnosti přístroje, která spočívá v jednoduchém připojení přístroje k PC
a jednoduché instalaci mouthmouse na stůl, lůžko nebo invalidní vozík, se
rapidně zlepší kvalita života člověka. Zlepšení nastává díky okamžitému zvýšení
samostatnosti, zkvalitnění komunikace s okolím, zlepšení nezávislosti na okolí a
přísunu téměř neomezených informací.
MouthMouse je náhrada klasické počítačové
myši
MouthMouse pomáhá lidem ovládat PC
pohybem rtů. Pomoc se naskýtá těm lidem, kteří nemohou ovládat končetinami
klasickou počítačovou myš.
MouthMouse plně nahrazuje tuto klasickou počítačovou myš se všemi jejími
funkcemi. Díky tomuto přístroji je možné kvalitně ovládat PC a software, ať už
doma nebo v kanceláři. Zařízení dovoluje plnohodnotně pracovat s PC, užívat
si zábavy, získávat informace a komunikovat s okolím.
http://www.mouthmouse.eu
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Vaše okénko
Dovolená jak má být
Když jedete na dovolenou, tak si hlavně slibujete, že si
odpočinete, protáhnete tělo a užijete si radovánek, na které
nemáte během roku čas. Myslím, že letošní sportovněrehabilitační pobyt v Březejci tohle všechno splnil měrou
vrchovatou. Přiznám se, že jsem tam byl letos poprvé. A už teď
říkám. Příště jedu opět! Útulný areál obklopený lesy a klidem
sám dodával energii na sportování i další aktivity, kterých jsme
se účastnili. Když k tomu připočtu i velmi ochotný personál a
výborné kuchařky. Tak prostě dovča jak má být. Jakožto velký
sporťák jsem se mohl vyřádit až, až. Petanque či ruské kuželky
už mám celkem v malíčku. Ale zahrát si gorodky, kroket či zastřílet z kuše na fiktivního šakala byla i pro mne
novinka. Do střelby z luku jsem se nepustil (byl na mne moc velký). A o ping-pongových bitvách, kterých se
zúčastnil snad každý, by se dal napsat celý román. No ale nejen
sportem živ je člověk. Každý podvečer pro nás bylo připraveno nějaké
překvapení. Pletení košíků, malování na oblečení či tvorba vlastních
šperků. Spousta výtvorů snesla i ty nejpřísnější měřítka. Košíky do
kterých byla i škoda něco vkládat. Originální trička, ve kterých někteří i
spali, jak je nechtěli sundat. O legendárním tričku ala Kopčem ani
netřeba mluvit. A těch řetízků, náhrdelníků a jiných cetek. Všichni proto
ke konci byli ozdobeni až oči přecházeli. Bylo vidět, že jelo spousta
šikovných lidí co si uměli něco vytvořit i si máknout při sportování. A což
teprve když na řadu přišel AZ Kvíz. Řeknu Vám že takové bitvy, byste
v televizi neviděli. Družstva holky vs. kluci, se předháněla kdo je
světaznalejší.
Takže po takovém vyčerpání musela zákonitě přijít relaxace.
Jeden den, výlet do nedaleké hospůdky. Další potom pěší návštěva
cukrárny v Křížanově. Byli i dva táboráky. Ten první, hodně originální,
Naše malá banda, která to
přímo v klubovně. A ten druhý klasický bez sirek a zapalovače
spolu perfektně táhla ☺
rozdělaný. Oba s živou hudbou a zpěvem do pozdních nočních hodin.
Ostatně o spánku tahle dovolená moc nebyla. Že moji parťáci L. a T. ? Byl to prostě týden, na který budu hodně
rád vzpomínat.
Co na závěr? Dalo by se psát do nekonečna, ale na to tu není místo a ne všechno se prozrazuje. Takže na
příští dovolené Ahoj.
Míša
Handicapované odstraňování bariér
Uplynulou sobotu byly prostory atletického stadionu svědkem již druhého
ročníku Handicap rallye pořádaného sdružením „Dobré místo pro život“ Jejím cílem
je pomáhat odstraňovat bariéry mezi zdravými a handicapovanými obyvateli města
Olomouce.
Během čtyř hodin a deseti zajímavých disciplín se rodinné týmy, jejíž součástí
se stal nový kamarád z řad zdravotně postižených. Vyzkoušely nejrůznější typy
postižení, absolvovali slalom na invalidním vozíku, otestovali chůzi se slepeckou
holí, petangue pro zrakově postižené a řadu dalších disciplín, jejichž cílem bylo
zprostředkovat zdravým účastníkům zkušenost jaké je to například žít ve tmě, či
potýkat se s poruchami pohybového ústrojí.
Moderování akce se zhostil známý D.J. Martin Hrdinka. Celým dopolednem
provázela hudba a zpěv skupiny z dětského domova v Olomouci. Zpestřením
slavnostního zahájení byl seskok parašutistů a přistání vrtulníku armády ČR.
Tři vylosované rodiny získaly od primátora města Olomouce Martina
Novotného, senátora Jana Hálka a starosty Velké Bystřice p. Pazdery hodnotné
ceny – barevný televizor, domácí kino a CD přehrávač.

-5-

Zvláštní cenu a digitální fotoaparáty vyhráli tři vozíčkáři z vítězných týmů. Některé rodiny přijely až
z Blanska či Havířova.
Poděkování za uspořádání této akce patří: Nadaci „Dobré
místo pro život a více než stovce lidí, kteří zajišťovali chod celé
akce: studentům faktury tělesné kultury, vojákům Olomoucké
posádky, řadě dobrovolníků z atletického klubu, lékařské službě, či
městské policii. Opravdu velké poděkování patří firmě Makro a
jejímu řediteli Aleši Dopitovi za bohaté ceny pro všechny účastníky.
Firma „Kola Kaňkovský pak věnovala dětské sportovní kolo,
které poslouží jako užitečná součást vzdělávání pro rozvoj dětské
motoriky. Všech šedesát rodinných týmů na Olomouckém
atletickém stadionu prokázalo, že mají dobré srdce a učinilo tak
další krok k tomu, aby Olomouc byla skutečně dobrým místem pro
život pro všechny.
Děkujeme.
vozíčkář Pepa

MATES V BŘEZEJCI
Představovat se nemusím – jsem ten skorojezevčík, ale mnohem krásnější.
Jednou mi tak moje panička povídá: „Mates, když budeš hodný, pojedeš se mnou na dovolenou.“
Ale neřekla mi, co to ta dovolená vůbec je. No pro jistotu jsem raději byl úplně super, aby mi ona neodjela
pryč a já tady nezůstal úplně sám. To by asi nebylo moc veselé. A tak jsem čekal a čekal a čekal… dlouho se nic
nedělo. Až jednou přišla Jana – krásná ženská, sahal jsem jí tak kousek
nad kotníky a nádherně voněla psinou (říkala, že má doma dva psy) a
hladila mě, škrabkala mě… no krásná ženská, vždyť vám to povídám.
Najednou ale zbalila obě moje misky, mně připnula vodítko, vzala paničku
a prý „jedem!“ Zavezla nás k takovýmu velikánskýmu autu, kde už byla
hromada lidí, všechny nás tam nacpali a já pochopil – dovolená začala!
Jeli jsme a jeli, strašně dlouho, už se mi i čúrat chtělo a panička
jenom: „vydrž, Mates!“
Když jsme konečně zastavili a já vyletěl ven, to překvapení! Tolik
stromů, tolik práce! Hned jsem začal, no panička zase: „Mates, jdeme!“ A
ani na mě nepočkala a málem mi zmizela v takovém velikém domečku,
no kde bych ji tam hledal? Vytáhla ty moje misky a povídá: „tady budeme
teď bydlet. Tak buď hodný a nestrať se!“ Jakobych se já už někdy ztratil.
Moc se mi tam líbilo, celé dni jsem běhal po venku, někdy
s Janou, někdy s paničkou a jednou dokonce s Věruškou, tu znám už
dlouho. To jsme letěli jak draci kusisko tam a potom zpět a ještě jinam a zase zpět…moje i tak malinkaté nožičky
jsem si zešlapal ještě víc.
A taky jsem chytal balónky a klacky a lítal jsem a honil věci co oni rozhazovali, nosil jsem je zpět (teda chtěl
jsem, abych ukázal, jaký jsem skvělý, no oni na mě křičeli: „Mates, nech to!“ a tak jsem jim řekl: „dobře, lítejte si
pro to sami!“)
To byla dovolená! Byl jsem i u táboráku a v hospodě, jednou mi dávali buřty, jindy tatranky, potom kostičky
… ještě dnes slintám, když pomyslím na to, kolik tam bylo dobrot.
Myslím, že budu zase chvíli hodný a příště asi pojedu zas. No teda měl bych – zůstala tam ještě hromada
neoznačkovaných stromů a taky musím přece hlídat paničku. Ach jo – já mám tolik práce!
Věrka
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Občanka
Každý človíček když dovrší 15let věku, dostane svoji první občanku. Je to ve věku puberty. A tak si myslí,
že mu svět leží u nohou a může si dovolit téměř cokoliv. Do tohoto věku dospěl i Náš Trend vozíčkářů. No a tak se
oslavenec rozhodl, že uspořádá patřičně bouřlivou párty. A na to že to byla jeho první pořádná oslava, tak se
vyvedla. Hostů i gratulantů přišlo požehnaně, všichni se náramně bavili. Stoly plné všelijakých dobrot, víno, pivo
teklo proudem a zábava jak má být. Ještě předtím než na plac nastoupila živá hudba, svůj um ukázala taneční
skupina Trenďáků pod pracovním názvem 8x8. Úspěch to mělo
veliký a dodalo ostatním ještě větší chuť do slavení. No a pak už
byli na řadě Kajmani. Country kapela, která hrála jednu pecku za
druhou a postupně dokázala zaplnit celý parket. Chlapci už sice
byli ke konci trošku unavení, ale dál hráli jeden přídavek za
druhým. No prostě hodovalo se a pilo až do pozdních nočních
hodin.
A tak si jen přejme, aby si Náš oslavenec užil nové
občanky a po této bouřlivé noci nezvlčel. A třeba za 3 roky mohl
stejně parádně oslavit dospěláckých 18. Na závěr snad jen malé
poděkování všem partnerům a přátelům, kteří Náš Trend
podporují, pomáhají mu a všelijak zlepšují, aby z něj byl spolek
vozíčkářů, jak má být.
Na viděnou při příští oslavě.
Michal

NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA…
Dobrý den!
Dovoluji si vás oslovit s nabídkou. V mé chovatelské stanici se uvolnil pejsek plemene Flat Coated Retiever,
určený jako adept pro výcvik asistenčního psa, případně terapeutického psa. Pokud by se našel klient, který
má zájem o asistenčního psa, ať mne kontaktuje. Pejsek by byl vycvičený k předání cca za 1,5 roku. Pořizovací
cena pro klienta by byla minimální. Předvýchova a specializovaný výcvik, který se bude provádět „na míru“
podle potřeb klienta, bude hrazen z finančních darů sponzorů občanského sdružení Psi pro život, které
zajišťuje výcvik. Celá záležitost spěchá, především kvůli určených financí, proto by případní zájemci neměli
otálet a oslovit mě ihned.
Snad se podaří vše dovést ke zdárnému konci, prosím Vás tedy o zprostředkování těchto informací. Děkuji
Olivie Bischofová
Kontakt: tel. 724 944 657, bischofova@seznam.cz
NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA… NABÍDKA…
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