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Úvod-kník 
Prej, že nebude o čem psát… A hle, najednou, z ničeho 
nic a prakticky odnikud – tornádo ve středu Evropy a 
údajně nejhorší za posledních 37 let. Jenomže počasí je 
neovlivnitelné, a pokud ano, hm, tady se otvírá okénko 
konspiračním teoriím o 5G sítích, chemtrails, HAARP… 

Očekávám, že během následujících měsíců by mohlo dojít k tsunami na Lipně, 
výbuchu některých sopek, zemětřesení už bylo předtím na západě republiky, 
meteorit, volby a pak už jen ten přílet mimozemšťanů. Berte to prosím 
s rezervou a nadsázkou. Rozhodně není mým úmyslem si z toho dělat legraci. 
Prostě se to stalo a stát se to může, podobně jako vás může srazit auto, 
utrhnout se výtah, něco na vás spadnout od květináče po… třeba dítě nebo 
lanovku. Může do vás projít elektrický výboj skrz nějaký spotřebič nebo se 
zraníte ve vlaku, který smete něco na přejezdu, se světly a závorou, třeba 
kamion. Nebo vás může vytopit soused. Jeden nikdy neví, třeba na vás jen někdo 
kýchne a už to jede.  

Ale očkování běží dál, všechno se rozvolňuje, čísla opět mírně rostou, potvrzení 
už můžete mít nově i v aplikaci ve vašem chytrém telefonu a po roce a půl s tou 
potvorou bych viděla pár zajímavých vlivů na život jedince. Vlastně je to celé 
velmi zajímavý sociálně ekonomický experiment celého lidstva a potvrzení 
faktu, že jiného přirozeného nepřítele než mikroorganismy nemáte. Tráva žere 
živiny z půdy, trávu sežere kráva, vy sežerete krávu a můžete se vrátit do hlíny, 
kde vás pro kytičky zpracují brouci a červíci. Koloběh života. 

A něco netradičního na závěr. Mexický ministr zdravotnictví se jmenuje 
Chihuahua Eduardo Fernandéz Herrera. Chihuahua je jeden (a největší) z 
31 mexických států, jeho hlavní město, poušť na rozmezí Mexika a USA, písnička 
od DJ BoBa z roku 2002 a samozřejmě taky nejmenší pes na světě.  

Předpokládá se, že tito psi dříve v oblasti střední Ameriky žili volně v norách a v 
době existence civilizace Toltéků byli domorodci chytáni a domestikováni. 
Pověsti jihoamerických indiánů zmiňují čivavy jako ochránce zemřelých 
náčelníků na cestě do světa duchů, malé pejsky lze nalézt i na mnoha dobových 
vyobrazeních a soškách. Díky, teto Wikipedie. 

Mějte se hezky, dodržujte pitný režim, dávejte na sebe pozor a užijte si léto, 
dokud to aspoň nějak jde…  
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Vážení a milí čtenáři Trendy zpravodaje! 

V červencovém čísle Vás opět po delší době zdravím 
z okénka poradny za bezbariérovost. V posledních 
týdnech před blížícími se prázdninami mě zaujala 
informace Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky (NRZP ČR), která se týká zpřístupňování 
dalších historických památek. V textu této informace č. 
64 – 2021 se dočteme o spolupráci NRZP ČR a 
Národního památkového ústavu (NPÚ). Projekt, který tuto spolupráci zahrnuje, 
nese název Památky bez bariér.  

Smyslem naší spolupráce je zpřístupňovat jednotlivé památky v majetku NPÚ 
lidem se zdravotním postižením. Zpřístupnění chápeme tak, že budeme pořádat 
akce, které umožní návštěvu jednotlivých historických objektů osobám se 
zdravotním postižením. Současně se budeme snažit, společně s NPÚ, 
odstraňovat bariéry a pracovat na tom, aby co nejvíce památkových objektů 
bylo přístupných. Zároveň jsme se dohodli s NPÚ, že každý rok umožníme 
návštěvu mnoha lidí se zdravotním postižením na vybraných hradech a zámcích, 
případně dalších objektech, aby lidé se zdravotním postižením mohli mít 
autentický zážitek z návštěvy takového objektu1. Těmito slovy představuje cíl 
spolupráce Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR. 

V Informaci se hovoří konkrétně o dvou zámcích, a to o zámku Kozel v 
Plzeňském kraji a pak také zámku Kynžvart v Karlovarském kraji. Důležitým 
datem, které NRZP ČR uvádí je v případě těchto dvou pamětihodností 20. září 
2021. Ze strany NRZP však nebude bohužel možné zajistit dopravu případných 
zájemců o exkurzi. 

Dále se v textu zmíněna možnost návštěvy vily Stiassni v Jihomoravském kraji 
v termínu 18. října 2021. Vzhledem k tomu, že článek byl uveřejněn před 
ničivou přírodní katastrofou, která postihla právě Jihomoravský kraj, dá se 
předpokládat přesunutí této akce. Důležitější jsou teď, nejen pro místní, zcela 
pochopitelně úplně jiné záležitosti. Mysleme!!! 

                                                             
1 https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-objekty/ 
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Národní rada pro osoby se zdravotním postižením ČR uveřejňuje kontakty na 
kompetentní osoby, u kterých je zapotřebí účast předem nahlásit a tito také 
podají bližší informace ke konkrétním dotazům. 

Koordinaci návštěvy zámku Kynžvart v Karlovarském kraji má na starosti paní 
Jitka Líkařová, emailová adresa k.vary@nrzp.cz, telefon 736 751 205. 

Pro exkurzi zámku Kozel v Plzeňském kraji je nutné předem uvědomit paní Janu 
Petrovou na emailovou adresu plzen@nrzp.cz, telefon 736 751 204.   

Pokud uvažujete o návštěvě vily Stiassni v Jihomoravském kraji, plánované na 
18. října 2021, je nutné kontaktovat pana Lukáše Karneta, emailová 
adresa krzp.brno@nrzp.cz, telefon 603 908 969. 

Podrobnější informace k chystaným akcím budou postupně uveřejňovány na 
stránkách NRZP ČR. 

Milí čtenáři, věřím, že Vás uvedené informace zaujaly a třeba Vám budou 
inspirací k poznávání našich pamětihodností bez bariér  

S přáním všeho dobrého a pěkných letních dní     

Zdeňka Vyoralová 

Sociální pracovnice poradenství v oblasti odstraňování bariér 

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 

 

!!! Inzerát !!! 

Prodám auto Citroen Berlingo 14I kombi verze GJKFWC červené barvy, rok 
výroby 5. 6. 2008, technická kontrola provedena 7. 8. 2020, najeto 29 500 km, 
bez závad. Vhodné i pro vozíčkáře, v zavazadlovém prostoru el. jeřábek i na 
vozík elektrický, sedadlo pro spolujezdce otočné, výsuvné. Na boku dveří 
nasazovací jeřábek na osobu s postižením. Náhradní 4 rezervní kola letní, 
střešní nosiče, garážované, el. okna centrál, nová baterie. 

Prodám elektrický vozík Groove, zachovalý, zánovní baterie, naklápěcí sedačka, 
opěradlo, naklápěcí podnožky, ovládání na pravou ruku, nabíječka, 
přizpůsobený na zvedání jeřábem v autě. 

Kontakt: Dagmar Sedláčková – majitelka, cena dohodou.  

Tel: 603 57 11 73   
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Otův koutek 
Prázdniny 

To kouzelné slovo je zase tady. Letos mají děti smůlu, 
protože do školy musely až do středy 30. června. Loni to 
vyšlo skvěle, tak jako kdysi v letech 1969 a 1975, kdy 
jsem do školy chodil já a to proto, že se končilo v pátek 27. června. Ráno jsme 
dorazili do školy, v 8 se ozval zvonek, přišla učitelka, pan ředitel měl krátký 
projev v rozhlase, pak nám rozdali vysvědčení no a v 9 už jsem byl zase doma. 
Před námi byly ještě čtyři celé dny června a už byly prázdniny. V Černovíře jsme 
jej s klukama trávili tak, že jsme běhali po venku, chodili se koupat pod splav na 
Trusovce, lezli na stromy, později jsme chodili pomáhat tátům na pole při sběru 
slámy, když jsme k trajleru přinášeli balíky slámy ze vzdálenějších míst, nebo 
nás posadili chlapi za volant traktoru, tím se uvolnil jeden člověk na práci a my 
jsme drželi nohu na plynu a traktor si pomaličku blafal. Večer, opálení a 
poštípaní jsme se zase vykoupali pod splavem, prostě pohoda. V křoví jsme si 
hráli na Čtyři z tanku a pes – nabít tříštivým, PAL, zásah, nabít protipancéřovým, 
PAL, zásah… No a nakonec i náš tank číslo 102-Rudý dostal zásah, ale všichni 
jsme přežili  

Když pršelo, měli jsme u nás v kůlně vybudovanou klubovnu, kde jsme psali 
každý den do kroniky, co jsme ten den prožili, lepili jsme do ní vstupenky z kina, 
to byla ta slavná Planeta opic, taky jsme si vystřihovali a vyměňovali obrázky 
herců a zpěváků z novin a časopisů, sbírali jsme nálepky ze zápalek, nebo jsme 
chodili sbírat bylinky. 

Prázdniny byly nejkrásnější tak do 15. července, protože bylo světlo, teplo a 
nějaká škola (co to je?) byla nekonečně vzdálená. Čas ale běžel, přišlo 20., 25., 
28. července a i když má ten měsíc celých 31 dní, najednou byl srpen. Pravda – 
pořád to byl celý dlouhý měsíc, ale už to byl ten druhý měsíc prázdnin a na jeho 
konci se ozývalo to hrozné slovo – ŠKOLA! Dny se krátily, pak už byla polovina 
srpna a za dva týdny jdeme do školy! Hrůza! 

Když to vyšlo dobře, začalo září sobotou, takže jsme měli ještě dva dny k dobru. 
No, trošku se člověk i těšil, ale spíš na spolužáky, abysme s údivem zjistili, že 
jsme za ty dva měsíce zase vyrostli, popovídali jsme si o tom, co jsme o 
prázdninách zažili a kde jsme byli a na konec se dostavila naše noční můra – 
třídní učitelka. Sice nás po prázdninách všechny přivítala, že jsme si odpočinuli a 
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potom hned zase nastaly staré známé vyhrůžky, jak musíme zapnout hned od 
začátku, abysme nezaostali v učivu, atd., atd., atd. 

Venku bylo pořád ještě hezky, o velké přestávce už sluníčko vesele svítilo a 
hřálo a my jsme museli sedět ve škole a učit se kvanta věcí, z nichž drtivou 
většinu jsem nikdy k ničemu nepotřeboval. Dnes máme místo prázdnin 
dovolenou, tak si ji hezky všichni užijte.  

Otakar Altman 

 

Letošní Olomoucká štafeta na vozíku… 
…byla nezapomenutelná, a i když bylo po celý den úmorné vedro, akce nás 
neskutečně nabila pozitivní energií. Je to dost úsměvné, že když loni celý den 
pršelo a byla zima, letos jsme si opět stěžovali na počasí. To však na naši 
tradiční akci přilákalo 462 registrovaných jezdců, kterým tímto ze srdce 
děkujeme za podporu. Po celý den vás bavili naši báječní umělci a před 
ukončením akce se vás pod pódiem sešly opravdu stovky. Naprostou peckou 
pro nás bylo zjištění, že výherce koloběžky od firmy Tempish byl ve chvíli naší 
losovačky přítomen na místě a my jsme mu osobně mohli předat šek v hodnotě 
5 000, - Kč. 
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Děkujeme všem, bez kterých by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit: 
Výstaviště Flora Olomouc, Galerie Šantovka, Galerie Moritz, společnost John 
Crane, pan Robert Runták, společnost Moravia Consult Olomouc, Nutrend 
World, společnost Ravoz, společnost Maletínský pískovec, FlexiThrone, Red 
Bull, limonády Zon, pivovar Chomout, společnost Úsovsko Agro s.r.o., 
restaurace Lobster, společnost Vitacredit, Sekne, Jsem z Olomouce / Life In 
Town, televize ZZIP, Hanácký Večerník, Olomoucký deník, Český rozhlas 
Olomouc, společnost Evenpro. 

Za zapůjčení vozíků děkujeme společnosti Medicco a paní Lence Fasnerové z 
Centra pohybu. 
Skvělý program během celého dne pro vás zajistili Slack line Olomouc, Atletický 
klub Olomouc – oddíl handicapovaných, Martin Šafařík, Peter Juhás, Bubenická 
show Jumping Drums, Ivo Batoušek, kapela Minami, kapela Premier. 
Děkujeme také vzácným hostům, kteří Štafetu navštívili: Roman Paulus, Libor 
Volf, Jana Paulová, ředitelka Flory Olomouc Eva Fuglíčková, primátor města 
Olomouce Miroslav Žbánek, náměstci hejtmana Olomouckého kraje Ivo 
Slavotínek a Jan Šafařík, člen Rady Olomouckého kraje Aleš Jakubec a další. 
Do kasičky umístěné před tratí se podařilo vybrat 5 975,- Kč. 
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Už se moc těšíme zase za rok na viděnou! 

Krysa říká: Více foto naleznete na https://www.facebook.com/trendvozickaru/ 
nebo https://www.instagram.com/trendvozickaru/  
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Výlet do Tvarůžkového muzea 
Letní sezónu trenďáckých akcí jsme zahájili výletem do Tvarůžkového muzea 
v Lošticích. Jelo nás 14. Muzeem nás provedl velmi ochotný pan ředitel Mgr. 
Vladimír Kovář. Po prohlídce jsme měli možnost nakoupit tvarůžky a výrobky 
z nich v podnikové prodejně či ochutnat tvarůžkové speciality v Tvarůžkové 
cukrárně. Výlet byl moc fajn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Táborák 
Na konci června jsme uspořádali tradiční táborák. Bylo přichystáno drobné 
občerstvení a osvěžující melouny. Pro radost zahrál na housle pan Ondrušák 
s přítelem kytaristou a zpěvačkou od Kyjova. Díky všem, kteří jste přišli! 
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Povídka od paní Věry Schmidové 

CO TADY BLBNETE aneb ZÁSAHOVÁ 
JEDNOTKA V NEMOCNICI 

 
Byla jsem objednaná na klasickou 
kontrolu do nemocnice. Přijela jsem na 
svém invalidním vozíku ke dveřím, když 
najednou přede mě vyskočil 
maskovaný muž, celý v černém, s kuklou na hlavě: „Stůjte! Sem nesmíte! A 
vůbec – jak jste se dostala až sem?“ 
„Málem jsem se vás lekla,“ zasmála jsem se. „Normálně jsem se sem dostala,“ 
ukázala jsem rukou: „tam je zkratka, zadem.“ 
Zvědavě jsem si prohlídla maskovaného muže: „A co vy tady blbnete? Co 
nacvičujete?“ Zajímala jsem se. 
Natočil proti mně samopal: „Nenacvičujeme! Běžte pryč!“ 
Rukou jsem odsunula samopal bokem: „Aha, vy tady točíte film,“ došlo mi. 
„Omlouvám se, že vám kazím záběr, ale já tam dovnitř musím, já jsem 
objednaná.“  
Pak jsem se zahleděla na samopal a dodala: „Dobrá rekvizita, vypadá jako 
skutečný.“ 
Maskovaného muže jsem značně rozčílila: „Ženská! Nic nenacvičujeme, nic 
netočíme. To je skutečný zásah a skutečný samopal, žádná rekvizita.“ 
Tak to byl, podle mě, jeden z nejlepších vtipů, jaký jsem slyšela a já dostala 
záchvat smíchu. Maskovaný muž byl v koncích a začal řvát do vysílačky skryté 
v límci: „Rychle! Rychle!“ 
V té chvíli tam byli další dva maskovaní muži, aby vystřídali toho prvního a mě 
násilím odvezli bokem. 
„Ženská, co blázníte? Tušíte vůbec, kam jste se připletla? Kdyby mu povolily 
nervy…máte štěstí, že má speciální výcvik, vydrží hodně.“ A ten jeden po chvíli 
ještě dodal: „Ale tak rozčileného jsem ho už dávno neviděl.“ 
V té chvíli mi to došlo: „To je jako fakt? Vy tady opravdu zasahujete? Skutečně 
doopravdy?“ 
„To není jako, to je fakt! To je tady opravdový zásah. Víc vám říct nemůžu. 
Běžte pryč!“ 
Kdyby mi tohle někdo vyprávěl, tak mu neuvěřím – u nás, v naší nemocnici a 
opravdový zásah… a já, jako vozíčkář u toho a skutečný samopal plný ostrých 
nábojů proti mně a já ještě rozčílím maskovaného muže držícího ten samopal 
do nepříčetnosti…     
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Akce v Trendu 
Prozatím je podmínkou plné očkování, 20 dní od první dávky nebo laboratorní 
antigenní test ne starší 72 hodin (FNOL, Šantovka, Spea). Hlaste se na 
volnocasovky@trendvozickaru.cz. 

Ozdravné cvičení vycházející z čchi-kung bude prozatím online 

 

Exkurze s ochutnávkou Pivovar Buchťák 

Sraz: 20. 7., 10:30, Billa Jeremiášova 1, Olomouc 

Pan Jiří Štreit pro nás domluvil exkurzi u svého kamaráda majitele pivovaru 
s ochutnávkou piva Buchťák. 
Moc děkujeme! 

O pivovaru Buchťák 

Když jsme si kladli otázku, kde 
bychom mohli realizovat náš 
nový pivovar, jediné místo které 
splňovalo naše podmínky, bylo u dálnice v Olomouci Nemilanech. Víme, že je to 
zvláštní nápad „pivovar u dálnice“ ale jak říká klasik – proč ne?!  

22. 2. 2020 jsme zahájili provoz 
Pivovaru Buchťák. Naše piva vaříme 
z vody, humnových sladů, chmele a 
pivovarských kvasnic. Snažíme se o 
to, abychom podporovali regionální 
dodavatele surovin, protože sami 
jsme jedním z nich. Ve vaření piva 
chceme experimentovat, a proto po 
celý rok můžete od nás čekat nové 
pivní styly, o kterých Vás budeme rádi informovat. 

Zdroj obrázku: https://buchtak.cz/ 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 
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Výstava Korunovační klenoty ve Vlastivědném muzeu, případně zmrzlina poté 
 

Kdy: 27. 7. 2021, 14:00 – 16:00 

Kde: Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Před bezmála pěti lety proběhla ve VMO jedna z návštěvnicky nejúspěšnějších 
výstav "České korunovační klenoty na dosah". 

Vzhledem k výborným ohlasům a četným 
žádostem návštěvníků, se muzeum rozhodlo 
uvést pokračování této výstavy. U výstavy 
představilo mnoho nových exponátů a došlo 
ke kompletní změně většiny doprovodných 
textů, návštěvu lze proto doporučit i 
zájemcům, kteří viděli již výstavu před pěti 
lety. Návštěvníci se mohou opět těšit na 
mistrovské repliky českých korunovačních 
klenotů z dílny Jiřího Urbana, které budou 
ovšem k vidění v kompletně celé sestavě. 
Součástí výstavy budou i repliky původního 
gotického královského jablka a žezla, které 
jsou uloženy ve Vídni a zároveň i replika 
Svatováclavského (korunovačního) meče. 

Výstava se bude dále věnovat příběhu 22 korunovaných panovníků, které 
doplní i další exponáty jako je kopie Pražského Jezulátka s kopií šatiček 
vyšívaných Marií Terezií, replika Řádu zlatého rouna a mnoho dalšího. 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

Zdroj obrázku: https://www.skolazvesela.cz, https://in.pinterest.com/pin/460844974351675932/ 
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Výlet do arboreta v Bílé Lhotě  

Sraz: 3. 8., 8:30, sraz Billa Jeremiášova 1, Olomouc 

Arboretum v Bílé Lhotě, Národní přírodní památka,  se rozkládá se na jižně 
orientovaném svahu na ploše necelých tří hektarů. Nachází se zde asi 300 
různých druhů  a kultivarů dřevin, například keřovité tisy v různých barvách 
a tvarech, túje, 
smrky, duby, 
různobarevné buky, 
cypřišky, javory, 
borovice, břízy, 
douglasky a lípy. V 
arboretu je 
pěstována i řada 
vzácných a sbírkových dřevin – například japonské javory, vilíny a magnólie. 
Stromy jsou seskupeny podle nároků na živiny, půdu, klima atd. V parku jsou 
zastoupeny dřeviny z jižní Evropy (hlavně z Balkánu) a z Asie (Číny, Koreje, 
Mandžuska, Japonska a Sibiře), mnoho dřevin pochází i z různých oblastí 
Severní Ameriky (z Kanady a USA) a z Mexika. 

Našim návštěvníkům nabízíme bezbariérový vstup i bezbariérové toalety. 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

Zdroj obrázku: https://www.arboretumbilalhota.cz/ 

 

Soutěž o nejkrásnější květinovou 
výzdobu 

Kdy: 10. 8. 2021, 14:00 – 16:00 

Kde: zahrádka Trendu vozíčkářů, 
Lužická 7 

Trend se zapojí do soutěže o nejhezčí 
květinovou výzdobu, kterou vyhlásila 
radnice. Přijďte s námi vyzdobit náš 
„nejkrásnější“ truhlík! 

Zdroj obrázku a více informací: https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Olomouc-mesto-kvetin-Do-souteze-o-
nejkrasnejsi-kvetinovou-vyzdobu-se-muzete-zapojit-i-vy-32824 
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Cestovatelská přednáška o 
Indonésii 

Kdy: 17. 8. 2021, 14:00 – 16:00 

Kde: učebna Trendu vozíčkářů, Lužická 7 

Zveme vás na jedinečnou přednášku pana 
Radka Lekeše o Indonésii. Pokud nám 
internet dovolí, spojíme se i se švagrem 
přednášejícího, který tam žije. 

Přihlášky a další informace: Ludmila 
Macková email 
volnocasovky@trendvozickaru.cz, 
tel.: 734 442 040. 

 

Výlet do Květné zahrady v Kroměříži  

Sraz: 24. 8., 8:30, Billa Jeremiášova 1, 
Olomouc  

Na minulý výlet do Květné zahrady byl velký 
zájem a řada z vás se do autobusu nedostala, 
organizujeme proto výlet znovu. Květná 
zahrada je bezbariérová a lektorka Ing. Hana 
Poková nám kromě Holandské zahrady 
s bylinkami ukáže i jiné části než jsme viděli minule. Určitě nebudete zklamáni! 

Přihlášky a další informace: Ludmila Macková  

email: volnocasovky@trendvozickaru.cz, tel.: 734 442 040. 

Zdroj obrázku: https://www.kudyznudy.cz/vylety/za-pamatkami-unesco/kromeriz-mesto-historickych-pamatek-umeni-a-
kultur , https://www.ceskatelevize.cz/porady/10361869257-narodni-klenoty/211563235200004-kromeriz-plynuti-casu/ 
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Aktivity podporuje: 

 

 

Shrnutí: 

20. 7. - Exkurze s ochutnávkou Pivovar Buchťák 
27. 7. - Korunovační klenoty ve Vlastivědném muzeu a zmrzlina  
03. 8. - Arboretum v Bílé Lhotě 
10. 8. - Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu 
17. 8. - Cestovatelská přednáška o Indonésii 
24. 8. - Květné zahrady v Kroměříži 
A online čchi-Kung 
 
Krysa říká: Na samotný závěr bych mohla třeba… dát ještě pár fotek  

 

Vydává: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc  
Napsali pro vás:  Přemysl D., Otakar A., Martina B., krysa a další  

Distribuce a info s úsměvem: Milena B., Alena T. a Anna K. 
 Datum vydání: 12. 7. 2021, Počet výtisků: +-60  

tel: 734 478 665 
email: drtil@trendvozickaru.cz, krysa@trendvozickaru.cz   

Uzávěrka dalšího čísla je 2. srpna 2021  
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Primátora pozná asi každý, u Black Widow už je to horší, díky netradičnímu 
blond přelivu, Nataša je zrzka a Spidermany už zvládne jen expert… Je jich víc… 

Ten v modrém je Scarlet Spider a ten druhý, Miles Morales je dokonce černoch… 
A nejlepší nakonec! 

 
 


