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Úvodní slovo 

 
Ahoj Trenďáci, 
 
prázdniny a dovolené nám skončily a začínají nám opět všední radosti i strasti. 

Abychom vám návrat do práce či školních lavic zpříjemnili, máme pro vás nové číslo 

Trendy zpravodaje. A co v něm najdete tentokrát? Třeba upoutávku na další kolo 

sbírky Zasukované tkaničky. Nabídku na podzimní lázeňskou dovolenou či zajímavé 

odkazy na internetové stránky. I několik pozvánek na rŧzné akce, nejen Trendem 

pořádané. Chybět nemŧţe ani nějaké to odpočinkové čtení z vašeho pera a oblíbená 

kříţovka. Takţe zpravodaj do ruky a hurá s ním na procházku (a nezmokněte, 

pomalu končí léto a přichází podzim).  

Příjemné počtení přeje redakce Trendy zpravodaje.  
 

Zasukované tkaničky 2010 

 

Přátelé, zdraví Vás opět Evţen Hlaváček a kromě pozvání k aktivní účasti na Den 

Zasukovaných tkaniček v Olomouci, který proběhne ve středu, 22.září 2010, mám pro 

Vás, klienty Spolku Trend vozíčkářŧ, několik zásadních informací. Dá se říci, ţe dvě. 

Zářijovou sbírkou začínáme nový tříletý cyklus Zasukovaných tkaniček, a účelem je 

shromáždění financí na pomoc při pořízení kompenzačních pomůcek, včetně 

invalidních vozíků. Účel sbírky po čase rozšíříme i o příspěvek na asistenční sluţbu. 

A druhá informace se odvíjí od předešlé – Ti z Vás, kteří se aktivně zapojí a podají 

si žádost o případný příspěvek, budou mít ve výběrovém řízení přednost před ostatními žadateli. 

Těším se na Vaší pomoc. Mŧţete se mi přihlásit tradičním zpŧsobem, osobně na Luţické, telefonem 

731 501 389, 585 754 917 nebo mailem hlavacek@trendvozickaru.cz.    Tkaničkám zdar. Váš Evţen Hlaváček 

Pozvánka: Duše v pohybu 2010 

Olomoučtí vozíčkáři, členové Občanského sdruţení Balet Globa, zvou všechny, kteří ještě neviděli balet na 

vozíku a ty, kteří si to ani neumí představit „přijďte se podívat, nebudete litovat“. Opravdu se je na co koukat. 

Trénují a baletí uţ čtyři roky, za tu dobu měli několik vystoupení v Moravském divadle v Olomouci, 

v Prostějově, v Opavě, v Praze v divadle Laterna magica.  

Vystoupení se koná 6. října v 19:00hod v Moravském divadle, v rámci pásma 

„Duše v pohybu“, kde mimo jiné uvidíte nezapomenutelné vystoupení mentálně 

postiţených dětí, které svojí vlastní pohádkou pokaţdé rozesmějí celé divadlo. Ale 

také Vám předvedou, jak zvládají orientální tance. Také uvidíte společné baletní 

vystoupení dětí zdravých s dětmi s postiţením a leckdy nebudete vědět, které je 

které. Opravdu se bude na co koukat.           

       Olomoučtí vozíčkáři - baleťáci se na Vás upřímně těší.  

Č. 8 / 2010  VII. ROČNÍK 

mailto:hlavacek@trendvozickaru.cz
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NABÍDKA REKONDIČNÍCH A REKREAČNÍCH POBYTŮ V KRKONOŠÍCH JANSKÉ LÁZNĚ – HOTEL 

ASTORIA 

Váţení, 

Nabízíme Vám velice zajímavou a cenově výhodnou nabídku rekreačně rekondičních a školících skupinových 

pobytŧ pro seniory, zdravotně postiţené občany a pro všechny kteří si chtějí zlepšit kondici a náladu. V 

HOTELU ASTORIA je jen pro Vás moţné ubytování včetně plné penze jiţ od 340,- Kč za osobu a den pobytu. 

Ubytování je moţné v pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV+SAT s teletextem. 

Plná penze : 

snídaně - bohatá a pestrá rozšířená kontinentální nebo švédský stŧl 

oběd - polévka + výběr z hlavního jídla 

večeře - výběr z hlavního jídla + desert (pro skupiny diabetikŧ jsou samozřejmé svačiny a dia dieta) 

Kapacita našeho hotelu je 29 pokojŧ s vlastním soc. zařízením a TV+SAT a dále 7 pokojŧ se sociálním 

zařízením společným na patře. Hotel má bezbariérový přístup a v přízemí i dva bezbariérové pokoje pro 

vozíčkáře. Dále jsou k pouţití dvě klubovny, které je moţné uţít k rŧzným účelŧm (cvičení, masáţe, atd.). Pro 

hotelové hosty je dále k dispozici i prostorný sál jídelny s tanečním parketem, kde se pořádají rŧzná školení, 

besedy, promítání, ale i taneční večírky apod. Součástí hotelu je parkoviště (pro hotelové hosty zdarma). Hotel 

Astoria je umístěn na okraji městečka, ale pouze 350 M od lázeňské kolonády a 10 min. chŧze od kabinové 

lanové dráhy na Černou Horu. Okolí hotelu je vhodné k rovinatým procházkám po kolonádě a samotné okolí 

Janských Lázní je pak vhodné jak delším túrám, tak i mnoha výletŧm (Sněţka, ZOO-Safari Dvŧr Králové nad 

Labem, Adršpašské skály, muzeum ve Vrchlabí, rŧzné zámky, sklárna v Harrachově, nebo i návštěva 

nedalekého Polska). V hotelu si dále mŧţete objednat výlet výletním vláčkem po Janských Lázních a okolí 

(Pec pod Sněţkou, Pomezní Boudy apod.). V lázeňském městečku je moţné navštívit místní kino Vlast, 

minigolf, biliard klub, ale i nový krytý bazén. Z dalších doplňkových sluţeb je moţné vyuţít hotelových masáţí 

a rehabilitačního zařízení Obchodní akademie (bazén + rehabilitační procedury). Na poţádání Vám rád podám 

desítky referencí od spokojených skupin, které se k nám pravidelně vrací. Spokojeni u nás například byli: 

SZPO regionální výbor Hodonín – pan Vojtíšek 

Česká unie neslyšících Brno – pan Válka 

OS ČČK Strakonice, paní Mocová 

OV STP v ČR Nymburk / Poděbrady – pan Řízek 

ÚO SD Mělník – pan Papeţ 

SPMP Praha 2 – paní Lacinová  

Více informací o hotelu Astoria a o Janských Lázních najdete na www.hotel-astoria.cz V případě, ţe Vás naše 

nabídka zaujala, tak budu velice rád, kdyţ ji předáte jednotlivým skupinám, které tyto pobyty organizují a také 

kdyţ mi dáte krátkou zprávu, ţe jste tento informativní E-mail obdrţeli. Těším se na spolupráci s Vámi a jsem s 

pozdravem Filip Duda 

Ředitel hotelu HOTEL ASTORIA  

Filip Duda 

Lázeňská ulice 52, 542 25 Janské Lázně 

Tel./fax : 00420 499 875 317 

info@hotel-astoria.cz  www.hotel-astoria.cz 

mailto:info@hotel-astoria.cz
http://www.hotel-astoria.cz/
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Pozvánka: Výstava Terezy Skoupilové 

Dětské oddělení Městské knihovny v Prostějově (Vápenice 9 - SPORTCENTRUM - dŧm dětí a mládeţe 

Prostějov) a mravenečník Eda vás zvou na výstavu Terezy Skoupilové  „Zvíře sem, zvíře tam…“ 

Vernisáţ se koná v pátek 10. 9. 2010 v 17 hod.  

Výstava potrvá od 10. 9. do 29. 10. 2010 

Otevřeno: po, st, čt, pá: 11:00 – 17:00 hod. 

+ vţdy 1. sobotu v měsíci 8:00 -11:30 hod. 

Telefon: 582 329 673     těší se na Vás Tereza Skoupilová 

 

Handycap Rally 2010 

Dobré místo pro ţivot a patroni Trendu vozičkářŧ Jan a Hana Hálkovi 

Vás zvou na další ročník Handycap Rally 2010. Chtěli byste lidem s 

handycapem pomoci cítit se v Olomouci lépe? Vezměte své děti, 

zkuste doplnit svŧj rodinný tým o jednoho z nich a vyzkoušejte, jaké 

to je například ţít ve tmě. No a kde a kdy se tato akce koná? 11.9.2010 od 10:00hod na atletickém stadionu 

tř. 17.listopadu Olomouc. Moderují Ivana Plíhalová a Pavel Doucek. Připraveny jsou zajímavé ceny soutěţe, 

lákavé ceny, skákací hrad a další atrakce. Bliţší informace na oficiálních stránkách 

http://dobremistoprozivot.cz/handicap-rally-2010/.  

Disciplíny jsme udělali jako v loňském roce, letos bude uvařen guláš a bude se vydávat všem.  

Rozvrh disciplín jsme učinily takto: Hod pěnovým oštěpem. Skládání puzzle s klapkami na očích. Jízda 

zručnosti na vozíku - TREND vozíčkářŧ. Znaková pošta. Boccia. Malování na téma – ţivot na vozíku – Jitro. 

Logická hra – SPOLU. Bílá hŧl – Tyflocentrum. Rybičky - Blanická školka. Překresli znakovou řeč do obrázku 

– Unie neslyšících.  

V 10:15 přílet vojenského vrtulníku a ukázka akrobacie na paraglidingu 

Těšíme se na Vás na jednom stadionu. Vyhrává kaţdý kdo má srdce.   

        Dobré místo pro ţivot.  

Pozvánka: TyfloCentrum Olomouc 

 

TyfloCentrum Olomouc si vás u příleţitosti 10. výročí svého vzniku 
dovoluje pozvat na SETKÁNÍ U FONTÁNY Přijďte se pobavit, 
zasoutěţit si, dozvědět se něco zajímavého a podpořit veřejnou sbírku 

"POMÁHÁME NEVIDOMÝM"  pátek 17. září 2010 od 15:00hod 
Smetanovy sady Olomouc u restaurace Fontána. V historickém altánu zahraje k poslechu na klávesy 
Jaroslav Knejp, děti i dospělí si mohou "poslepu" zasoutěţit o pěkné ceny a v prŧběhu odpoledne bude 
prezentována veřejná sbírka na pomoc zrakově postiţeným. TyfloCentrum Olomouc slaví 10 let své existence, 
a to je dŧvod setkat se nejen se svými klienty, ale také příznivci a širokou veřejností. Vstup volný. Občerstvit 
se mŧţete v restauraci i zahradním stánku. 
Celou akci finančně podporuje Nadace ČEZ                         

Těšíme se na vás! TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

 

http://dobremistoprozivot.cz/handicap-rally-2010/
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Motoristické Středeční setkání 

Zveme všechny příznivce motorismu a majitele 

vozŧ na speciální středeční setkání.  

Konat se bude 15.9.2010 v 16.30 hodin Na 

návštěvu k nám do Trendu přijde pan Stanislav 

Bělík prodejce vozŧ Handy ze Zlína. 

Představí nám ruční ovládání automobilu sestavované na míru a nové moţnosti individuálních úprav vozŧ pro 

handicapované, vlastní výrobu a vývoj firmy HURT včetně zápisŧ úprav do technického prŧkazu. Nabídne i 

nové vozy ŠkodyAuto Handy pro osoby se zdravotním postiţením. 

Poradí příchozím a zájemcŧm s pojištěním státního příspěvku na motorové vozidlo a na úpravu motorového 

vozidla pro handicapované. Zájemci si mohou také prohlédnout ukázku upraveného vozu, se kterým pan Bělík 

přijede. 

Drobné občerstvení zajištěno. Přijďte v hojném počtu, těšíme se. 

Další informace získáte v kanceláři Trendu u Míši Hladišové tel.: 777974455      
            Michaela Hladišová 

 

4. Přátelské pétanque setkání v rozáriu. 

Neděle 12.9.2010 v rozáriu, ul. 17. Listopadu (vstup od S-klubu), sraz 12.30 hod., hra od 13.00 hod., hrají 

dvojice i smíšené (kaţdý hráč 3 koule) do 9 bodŧ, 3 kola, předpokládané ukončení 17 – 18 hod. Moţnost 

prohlídky rozária, občerstvení vlastní nebo S-klub bar či LTC bar, WC tamtéţ nebo TOI v areálu. Do hry se 

mohou zapojit i asistenti a hosté. První tři dvojice obdrţí diplom.  

Přihlášky do 10.9.2010 u Petra Navrátila na tel. 605 205 954 nebo na 

kvadru@seznam.cz .  

Koule ke hře zapŧjčíme a s pravidly seznámíme. Na Vaši účast se těší 
organizační výbor – Vašim koulím zdar. Petr a jeho osobní asistent Miloš. 

 

 

Sociálně – právní poradna informuje 

Lidé se zdravotním postižením zasažení povodní se mohou přihlásit o finanční pomoc 

Konto BARIÉRY se rozhodlo vytvořit Fond pomoci handicapovaným a organizacím, které jim poskytují sluţby 

a pŧsobí v oblastech zasaţených současnými povodněmi. Pro tento účel byl vyčleněn 1 milion Kč. Pomoc je 

určena jednotlivcŧm, kteří svou konkrétní ţádost doloţí lékařskou zprávou, fotokopií prŧkazu ZTP/P a 

vyčíslením škody. Navíc bude nutné ještě potvrzení starosty obce o škodě zpŧsobené povodní. Poţádat o 

příspěvek mohou i velkou vodou zasaţené organizace, které se o osoby se zdravotním postiţením starají.  

„Všichni, kdo byli povodněmi zasaţeni, jsou v těţké situaci, u lidí s postiţením je vše navíc ztíţené jejich 

handicapem. Proto jim chceme rychle a účinně pomoci,“ vysvětluje Boţena Jirkŧ, výkonná ředitelka Konta 

BARIÉRY.  

Jak mohou pomoci ostatní? Lidé mohou přispívat na povodňový sbírkový účet Konta BARIÉRY č. ú.: 17 111 

444/5500 v. s.: 8810 nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na číslo 87777. Cena 

DMS je 30 Kč, Konto BARIÉRY obdrţí 27 Kč. Děkujeme!  

Bliţší informace na www.kontobariery.cz nebo na tel. čísle 224 214 452, 224 230216.     

            Zdroj: Helpnet.cz 

mailto:kvadru@seznam.cz
http://www.kontobariery.cz/
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Vaše okénko 

Už vím, proč kominíci nosí štěstí 
 

Krátce po úraze jsem v rehabilitačním ústavu „vyfasovala“ invalidní vozík. Byl veliký a těţký. S vynaloţením 
všech svých sil, které mi ještě zbyly, jsem se dostala akorát tak z pokoje na záchod a zpět. A i za to jsem byla 
neskonale vděčná. I kdyţ to byla pokaţdé těţká a tvrdá dřina. Uţ mi nezbyl ani gram síly na to, abych se 
dostala někam dál, podívala se po budově a uţ vŧbec ne ven, po okolí. Seděla jsem na pokoji u okna, a tiše 
záviděla všem, kdo tam mohli. Nebylo mi to vŧbec nic platné, návštěvy za mnou nemohly, já nemohla dál neţ 
do poloviny chodby na záchod. Často mi tekly slzičky po tváři, ale ani to nepomohlo.  
V pondělí jsem se na výcviku soběstačnosti doslechla, ţe tam zástupci firmy Sopur přivezli pět nových vozíkŧ 
na otestování. Potřebovali zjistit, jak se budou chovat v náročném terénu, při překonávání obrubníkŧ, nějakého 
toho schodku, v trávě… tiše jsem poslouchala. Věděla jsem, ţe vozíky dostanou kluci se zdravýma rukama, 
kteří tohle všechno zvládnou. Bylo mi z toho strašně smutno – já zase budu sedět na pokoji, sledovat je z 
okna a tiše závidět, jak si jezdí po venku. „A ty bys nechtěla takový vozík?“ Připadalo mi to jako hodně krutý 
ţert. Podívala jsem se na Hanku a do očí se mi opět tlačily slzy. „Nebul!“ podala mi kapesník. „Ptám se tě 
váţně.“ Štípla jsem se do ruky. Nezdálo se mi to. Vyvalila jsem na ni oči: „Já?“ Zakoktala 
jsem. „To víš, ţe chtěla, ale mně ho nikdo nedá. Nedokáţi…“ nedokončila jsem. Hanka mi 
skočila do řeči: „Přivezli i jeden dětský, nevěděli, ţe tady nejsou děti. No a ty jsi jediná, kdo 
výškou i váhou odpovídá dítěti. Tak mě napadlo…“ „Uau!“ Zařvala jsem ze všech sil. „Uau!“ 
Zařvala jsem znovu, kdyţ mi ho Hanka přivezla. Byl super – malinký, lehounký, ţe i moje 
slabé ručičky ho hravě uvedly do pohybu. A ke všemu byl červený a já červenou barvu 
miluji. „Uau!“ Zařvala jsem znovu, kdyţ jsem si na něj sedla. „To je paráda!“ A uţ jsem 
pádlovala co mi síly stačily. Raz - dva jsem byla na konci chodby. Výtahem dolu… Paráda! 
Poprvé jsem pocítila volnost, svobodu. „Pozor! Je super lehký!“ volal ještě kdosi za mnou. „A 
má nový systém brzd, ať nevyletíte!“ Ale to uţ jsem ani moc nevnímala. Konečně jsem se 
sama dostala dál neţ na záchod!  
Konečně jsem se dostala z budovy ven! Uau! Venku bylo tak krásně! Modrá obloha, sluníčko… tráva… Štěrk! 
Uhlí! Brzdy! A pak uţ jen uhlí, uhlí, uhlí… Všude kolem – pode mnou, vedle mě, na mě – uhlí, uhlí, uhlí. Kdyţ 
jsem se z něho konečně vyhrabala ven, stál tam malý kluk, koukal na mě a hodnotil: „No ty teda vypadáš! 
Kominík hadra!“ Najednou se mu pusa roztáhla od ucha k uchu, začal radostí poskakovat a křičet: „Přinesla jsi 
mi štěstí! Přinesla jsi mi štěstí! Kominíci přece nosí štěstí!“ Poskakoval a tleskal ručičkama. Nic moc jsem 
nechápala. Přesněji řečeno nechápala jsem vŧbec nic. „Jenom musíš jít se mnou.“ „Já? A kam? A proč? A 
takhle? Vţdyť jsi sám říkal – kominík hadra.“ „No právě proto! Musíš jít se mnou za mojí mámou. Prosím, 
prosím, pojď se mnou,“ začal škemrat. A na vysvětlení dodal: „Maminka mi slíbila, ţe kdyţ najdu někoho, kdo 
je víc špinavý neţ já, nedá mi na zadek. A víc špinavá uţ jsi jenom ty.“  
 

Věra Schmidová 

Adrenalin na kolečkách 

Kdyţ sedíte na vozíčku, tak někdy mají lidé ve vašem okolí dojem, ţe spoustu věcí nezvládnete, a ţe by jste, 

jen měli sedět někde u kávy a dumat, proč to nejde. Ale VELIKÁ chyba lávky. I na vozíku mŧţete zaţít věci, do 

kterých by si kdejaký choďák netroufl. Kdybych měl jen já vyjmenovat, do čeho všeho, jsem se svou malou 

postavičkou doslova vletěl po hlavě, nestačili by se někteří divit. Jedním takovým záţitkem plným adrenalinu 

byla jízda na motorce, respektive v sajdkáře. No prostě hned jak jsem na výstavě Mezi Námi 2010 viděl 

nablýskaného krasavce s honosným názvem Dněpr, neváhal jsem ani na okamţik. Krátká jízda po 

olomouckém výstavišti byla jen malou ochutnávkou. To hlavní si pro mě a další 

kamarády Míša Hladišová z Trendu a Honza Doleţal z MC Outdoors Riders 

teprve připravili. Při společné trenďácké dovolené na Březejci, v jeden krásný 

den přijel vojenský jeep s vlečným vozíkem a na něm tříkolový krasavec. 

Většina z nás hned věděla, ţe to bude maso a hurá do toho. Mohli jsme se po 

okolních polňáčkách projet jak v jeepu, tak v sajdkáře. No prostě bláto i 

adrenalin prskali na všechny strany. Vítr ve vlasech, mušky v zubech, ale 

hlavně velká zábava. Oběma výše jmenovaným patří dík za uskutečnění 

tohoto záţitku a budu se nejen já těšit na další bezstarostnou jízdu. 

           Majkl “easy rider“ Koutný 
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Setkání čtyřkolek „Chrast 2010„ 

Trávíme nějaký čas v Košumberku. Na nástěnce je plakát, ţe v Chrasti bude příjemný rozruch, budou zde 

závody pro vozíčkáře na čtyřkolkách. Tak co bychom se nešli podívat. Vţdyť Chrast není tak daleko od 

Košumberku. Všechny procedŧry máme hotové a oběd mŧţe zŧstat v troubě. A tudíţ jedeme. 

Byla jsem zvědava na vozíčkáře, jak se na té čtyřkolce udrţí. Vţdyť v nohách nemají ţádný cit ani sílu. A to 

nejsou nijak připásáni k té čtyřkolce. Drţí se jenom rukama a jezdí jako divoši přes ty kopečky. Nikdo nespadl, 

ţádný úraz nebyl. 

Sjeli se sem veteráni a bylo se na co dívat. Bylo hezké vidět, na čem 

se dříve jezdilo. Staré pařezáky, staré kozyprdy ,staré saidkáry a 

k tomu ty staré přilby. Také staré Tatrovky nebo jiná stará auta sem 

přijela i ty krásné kočkolapy. Všichni měli své vozidla tak pěkně 

naleštěná. Prostě bylo se na co dívat. 

To víte, ţe nezŧstaly opomenuti ani motorkáři. Těch tady bylo přes 

stovku. A kdyţ spustily své pozdravy, to jejich vytáčení motorŧ, tak 

padaly i stromy. Jenom letečtí modeláři byli nejtišší. Jejich letadýlka 

se pěkně vznášela nad hřištěm. U všeho je vţdycky konec, tak i tady 

se končí. Jdeme ještě na třešně a nazpět do reháku.  

Dagmara Sedláčková 

 

Makrelová párty 

Jednu srpnovou středu, se prostranství u Trendu proměnilo v místo, kde se 

sešlo spousta báječných lidí, kteří si měli u dobrého jídla a pití co 

povykládat. 

Nápad na opékačku u makrel vzešel od Pepy Effenbergera a okamţitě se 

ujal. Stačilo jen domluvit termín, zajistit rybky a další dobroty a pozvat 

hosty. V onu středu vypadalo počasí všelijak, ale postupně se umoudřilo a 

mohlo se zpívat, hrát a hodovat do pozdního večera. Hostŧ se sešlo 

poţehnaně a všechny obejít a s kaţdým prohodit aspoň slŧvko vystačilo na 

celý večer. Ţivá hudba od Kajmanŧ pak dodala tu správnou atmosféru.  

Celá akce se vydařila a tak nezbývá, neţ poděkovat všem, kdo se podíleli na jejím zorganizování. A 

samozřejmě i těm, kteří přišli a skvěle se bavili. 

U další sešlosti Ahoj!         Michal Koutný 
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A něco na závěr  

Věděli jste že… 

ČAJ – zlepšuje náladu, zlepšuje prŧtok krve mozkem, zlepšuje paměť 

BORŦVKY – zlepšují myšlení, schopnost učit se, i pohybové schopnosti 

LOSOS – zlepšuje paměť, sniţuje riziko demence 

ŠPENÁT – posiluje paměť, zpomaluje proces stárnutí mozku 

OŘECHY A SEMÍNKA – NEPRAŢENÉ – zlepšují činnost mozku 

GRANÁTOVÉ JABLKO – dodá mozku okamţitou energii 

FAZOLE A ČOČKA – poskytují mozku energii po celý den 

HOŘKÁ ČOKOLÁDA – napomáhá soustředění, zlepšuje náladu 

 

Něco pro zasmání…. 

Jak se pozná jeţek od jeţkové?  Jeţek má o jednu bodlinu navíc. 

Co se stane s manţelem, kdyţ si vezme 1/4 viagry?  Chodí po obýváku a jen tak popichuje. 

Co je to připínáček?  Vzrušená lentilka. 

Kolik je 2+2 ?  
Inţenýr:  "Je to přesně 4,0000000"  
Ekonom:  "Je to něco mezi třemi a pěti, ale nejsem si úplně jist".  
Právník: "Kolik si přejete, aby to bylo?" 

Jak se řekne čínsky fotbalista?  
Ťan.  
A mizerný fotbalista se řekne?  
Spar Ťan! 

Nový obchod 
Véte, ţe budou stavět supermarket pro sklerotiky? 
Dostanou tam všechno, na co si vzpomenou. 
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