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Ohlédnutí za rokem 2019: 

✓ V tomto roce jsme přijali do útulku celkem 60 nových fretek.  

✓ Z adopce se vrátily celkem 4 fretky  

✓ Do adopce odešlo celkem 45 fretek 

✓ Zemřelo celkem 11 fretek 

✓ Za velký úspěch považujeme i to, že nový domov našly i starší (5ti leté a starší)  

✓ Ke konci roku bylo v útulku 41 fretek 

✓ Pomohli jsme fretce zajistit dýchací přístroj (Mayky), bez kterého by nepřežila 

✓ Začali jsme s realizací prostor pro nový útulek 

✓ Během roku jsme zorganizovali celkem 11 akcí 

✓ Pokračuje akce 100x100 

✓ Rozvíjíme eshop, rozšiřujeme sortiment 

✓ Den otevřených dveří v útulku za účasti zpěvačky Martiny Pártlové a předsedy 

ČSSD Mladá Boleslav Robina Povšíka 

✓ Získali jsme dotaci od města Mladá Boleslav ve výši 20.000,- Kč 

✓ Sponzorská akce fotografování od Horse&Wolf  

✓ Aukce pro útulek 



EKONOMICKÁ ČINNOST 
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VÝSLEDOVKA 
                           období 01.01.2019 až 31.12.2019 
                                                         strana:       1 
firma: Fretky Boleslav,z.s.                              dne: 11.03.2020 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Účet     Název                                          V období   Konečný stav 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                               
         NÁKLADY                                                               
                                                                               
501001   granule,maso,konzervy                        138.962,23     318.402,73  
501002   léky                                          22.241,10      25.265,79  
501003   kancelářské potřeby                            3.017,75       9.923,85  
501004   materiál - údržba                              7.756,52      33.405,16  
501005   pasty                                          9.596,73      14.744,48  
501006   hračky                                         2.869,16       3.602,05  
501007   přepravky,klece                               19.569,45      27.090,68  
501008   rekonvalescen.kaše                             7.473,04      14.990,59  
501009   stelivo                                        9.418,27      25.117,47  
501010   obojky,vodítka,                                3.298,73       5.196,09  
501011   misky,napáječky                                2.893,34       4.283,10  
501099   ostatní                                       32.462,96      64.924,00  
501100   látky,vatelín                                 12.687,72      26.363,24  
501500   mimo daň - nepatří do účta                       234,83      15.722,25  
501990   DHM do 2000,-Kč                                2.799,01      10.837,01  
501991   DHM od 2.000,-do 40.000 Kč                    35.397,31      66.748,58  
501    * Spotřeba materiálu                           310.678,15     666.617,07  * 
503      Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek      25.931,27      68.852,32  
504001   trička                                        20.465,25      20.465,25  
504002   pexeso                                           735,54         735,54  
504003   kalendáře                                     11.856,86      11.856,86  
504    * Prodané zboží                                 33.057,65      33.057,65  * 
511      Opravy a udržování                               106,61         906,61  
518001   poštovné,dopravné                             10.346,13      41.698,18  
518002   veterinární ošetření                         115.509,49     207.236,42  
518003   telefon,internet                              25.521,06      45.797,88  
518004   bankovní poplatky                                509,00       3.627,42  
518005   účetnictví                                    22.630,00      39.640,00  
518009   ostatní                                       18.381,87      38.539,76  
518    * Ostatní služby                               192.897,55     376.539,66  * 
544      Úroky                                             46,22          46,22  
545      Kursové ztráty                                   250,53       1.744,11  
549001   zaokrouhlení                                      -1,07           4,61  
549002   přeplatek z minulých období                                    -302,95  
549003   slevy                                                        -8.434,58  
549004   nehrazené, dlužné platby                                      1.534,99  
549    * Jiné ostatní náklady                              -1,07      -7.197,93  * 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem   NÁKLADY                                      562.966,91   1.140.565,71 ** 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                               
         VÝNOSY                                                                
                                                                               
602      Tržby z prodeje služeb                                       13.535,48  
604003   kalendáře                                        623,93         623,93  
604005   jiné(roura)                                     -818,14        -818,14  
604006   granule                                        3.713,36       3.713,36  
604007   pelíšky                                          834,66         834,66  
604    * Tržby za prodané zboží                        54.942,13     178.541,53  * 
645      Kurzové zisky                                     38,35         956,94  
649001   100x100 dary                                  40.848,48     141.727,04  
649002   dary ostatní                                 111.622,55     340.564,78  
649003   adopční poplatky                              16.032,34      20.742,82  
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----------------------------------------------------------------------------------- 

Účet     Název                                          V období   Konečný stav 

----------------------------------------------------------------------------------- 

649004   virtuální adopce 

649005   aukce 

649006   50x50 

649008   hlídání 

Celkem   ZISK (- ztráta)                             -330.757,31    -315.425,65 *** 

         RENTABILITA ( zisk/náklady ) %                      -59            -28 

----------------------------------------------------------------------------------- 

✓ E-shop 

Stále rozšiřujeme náš e-shop, kde se snažíme mít kvalitní zboží pro 
fretky a jejich chovatele. K vlastnoručně šitým pelíškům, hamakům 
a batůžkům jsme nově jsme začali vyrábět nedostatkové kožené 
kšírky pro fretky, které se staly vysokoobrátkovým zbožím.  Zisk z 
našeho eshopu  přispívá do rozpočtu útulku. 
 
 Tašky na podporu útulku.  



✓ Sponzorská akce fotografování od firmy Horse & Wolf 

rádi jsme přijali nabídku na poukaz na fotografování s vlkem. Poukaz nám byl 
poskytnut k aukci, kdy celý výtěžek byl věnován našemu útulku a výherce se 
následně domluvit s firmou na termínu fotografování. Moc děkujeme, i za nabídku 
spolupráce do budoucna.  

✓ Akce 100x100 

I nadále je náš útulek podporován příznivci, především chovateli fretek, v rámci akce 
100X100, kdy přibližně 100 lidí přispívá pravidelně měsíčně částkami 100 a více Kč. 

Takto získané prostředky jsou následně využity na potřeby útulku, tj. veterinární 
ošetření, nákup granulí, steliva a dalších nezbytných věcí pro fretky.  

✓ Dotace od města Mladá Boleslav 

v prosinci jsme obdrželi dotaci ve výši 20.000,- na úhradu veterinárních nákladů od 
města Mladá Boleslav. Velmi si této pomoci vážíme a moc děkujeme, především 
panu Robinu Povšíkovi.  

✓ Aukce pro útulek 

během roku jsme zorganizovali celkem 6 aukcí, jejichž výtěžek byl na provoz útulku, 
na úhradu potřeb pro fretky a veterinárních nákladů. V těchto aukcích se nám podaří 
získat částky od 5 do 18 tis Kč.  



Personální obsazení 

k útulku se přidává stále více a více lidí, dobrovolníků, kteří nám pomáhají ve svém 
volném čase, a to jak s pracemi přímo v útulku, tak marketingovou činností, 
dovozem zvířat, dočasnou péčí atd. Za toto jsme všem velmi vděčni, jelikož zajistit 
chod útulku a především dopravu zvířat po celé ČR je velmi náročné.  
A v případě nálezu zvířete, i při odložení zvířete, je zapotřebí jednat rychle a co 
nejdříve zvíře vyzvednout a také mu zajistit odbornou péči a veterinární ošetření.  

Za toto vše vděčíme především:  
Jiří Moškvan 
Stanislav Posolda 
Ladislava Posoldová 
Martin Křeček 
Lukáš Vaněk 
Lukáš Petera 
Jana Melková 
Martin Heřman 
Jana Bašková 
Stanislav Bašek 
Jiří Devera 
Irena Deverová 
Endri Somodi 
Jaroslav Marhula 
Alexandr Rimšev 

Statutární orgán spolku zůstává nezměněn, a to ve složení:  
předseda : Alena Heřmanová 
jednatel: Irena Syřišťová 
pokladník: Jana Tomaštíková 
revizor: Renata Moškvanová 



Chovatelská činnost 

✓ Fretky přijaté do útulku 

Během roku jsme přijali celkem 60 fretek do útulku.  

Z větší části se jednalo o zvířata přijatá přímo od chovatelů, kteří nám předali své 
zvíře především z důvodu časové tísně na výchovu a péči o zvíře,  nezvládnuté 
výchovy a socializace. Tyto důvody se nemění a víceméně jsme za ně i rádi, pořád je 
to lepší, než fretku vypustit do přírody, nechat ji trápit např. v nevhodných 
podmínkách s nedostatečnou péčí. U takto přijatého zvířete alespoň částečně známe 
jeho minulost, věk, prodělané a současné nemoci, což nám velmi pomáhá v další 
péči a adopci.  

Právě z těchto důvodu stále pokračujeme v naší vizi přijmout do útulku každé zvíře.  

Výjimku děláme pouze u velmi starých zvířat (8 let a více), kdy se snažíme majitele 
přesvědčit, že pro zvíře je lepší ho nechat dožít v podmínkách, na které je zvyklé, než 
stěhovat do neznámého prostředí opravdu velmi staré zvíře a tím jej vystavit stresu s 
možnými fatálními následky.  

Tímto přístupem se nám i daří, že jsou fretky předávány do útulku přímo majiteli a 
opuštěných a nalezených fretek je čím dál méně.  

Jedná se takto spíše o ztracené fretky, které zpětně najdou své majitele.  

✓ Život fretek v útulku 

V průběhu roku zemřelo 11 fretek, a to především fretek starších, ve věku 8 a více 
let. Máme velkou radost, že se nám daří především výborbnou veterinární péčí 
zajistit fretkám kvalitní a dlouhý život.  

✓ Zprostředkovaná adopce 

Považujeme za dobré, pokud se podaří najít fretce nový domov, aniž by musela 
projít útulkem, a i v tomto se snažíme zprosředkovat adopci na dálku. Pokud známe 
fretku, její chování, zdravotní stav a novou rodinu, o které víme, že je pro ni ta která 
fretka vhodná, poté zařídíme předání přímo z původního do nového domova, 
samozřejmě se zajištěním i budoucí péče.  



✓ Zajištění lékařské pomoci pro fretky adoptované v minulosti, 
fretky přijaté ze zdravotních důvodů 

Snažíme se pomoci i lidem, kteří mají finanční problémy s léčbou své fretky, a to ať 
jsou fretky původně adoptované od nás z útulku nebo přímo od majitelů. 

  

Takto jsme v tomto roce pomohli např. starší fretce 
Cácorce (původně adoptované od nás z útulku) majitelky 
z Liberce, která potřebovala na operaci a majitelka byla v 
insolvenci a neměla dostatek finančních prostředků. 
Uhradili jsme tedy cestu k nám do útulku, převzali zvíře, 
dovezli na veterinu Jekl&Hauptman do Brna, po léčbě a 
doléčení opět vrátili majitelce. 

 

  

Zároveň jsme také pomohli, a to sbírkou, na pořízení 
dýchacího přístroje pro fretčího samce Maykyho, který 
má probémy s dýcháním a musí několikrát denně 
podstoupit dýchání s pomocí tohoto přístroje, jinak by 
nepřežil. Tento přístroj jsme zakoupili za cenu 14.900,- 
Kč a ještě další příslušenství k péči o tuto fretku. 
Maykymu se s léčbou daří dobře, je samozřejmě 
nadále pod dozorem odborného veterináře.  

 

Do útulku jsme přijali fretku Jarvíska, který byl dlouhodobě 
zanedbávaný především po zdravotní stránce. Zůstal v dočasné 
péči v blízkosti veteriny v Brně, kterou navštěvoval velmi často, 
podstoupil několik operací a dlouhodobou léčbu. Jeho zdravotní 
péče se vyšplhala na více než 20 tis Kč. Máme však radost, že se 
nám za vydatné pomocí “dočaskářky” Pavlíny Florové podařilo 
Jarvískovi zachránit život.  



✓ Adoptovaná zvířata 

Musím říci, že náš systém adopcí jsme za roky našeho 
působení zdokonalili tak, že se nám daří zajistit opravdu 
dobré domovy pro naše svěřence. Každý zájemce o fretku 
musí vyplnit dotazník, kde se tážeme především na jeho vztah 
ke zvířatům, na zkušenosti s fretkou, i rodinnou situaci a 
budoucí zázemí pro adoptované zvíře. Zároveň se tážeme i na 
budoucnost, případnou změnu v rodině, i na rozchody, kdo se 

v tomto případě bude o fretku starat. Chceme tímto minimalizovat “špatné” adopce, 
kdy se nám zvíře vrátí do útulku atd. To se nám vcelku daří, i když ne vždy.  
Velkou roli v tomto hrají také “předkontroly”, kdy se jde zástupce útulku podívat 
před adopcí do nové rodiny, zhodnotí, zda je místo budoucího pobytu pro fretku 
vhodné, zda je nový majitel na fretku připravený a v případě začátečníků podá 
dostatečné informace k chovu fretky. I toto se nám ověřilo jako velmi dobrý postup, 
který do budoucna zachováme.  
Fretky z našeho útulku odchází zdravé, socializované, a vyjma mláďat, kde je kastrace 
podmínkou adopce po dosažení pohlavní dospělosti zvířete - kastrované, čipované, 
očkované proti vzteklině a psince, ošetřené proti svrabu a parazitům. V případě 
adopce starších, nemocných či handicapovaných fretek je budoucí majitel poučen o 
léčbě, kontrolách u odborného veterináře a jsou mu předány léky. 
I přes to všechno, se nám někdy fretky do útulu vrátí, letos tomu tak bylo u 
Sheldonka, který se nesnesl s domácím psem, Artíka, ke kterému si majitelka pořídila 
ještě 2 fretky mimo náš útulek, a pak nám předala všechny 3 fretky, jelikož si pořídila 
štěně, a v pronajatém bytě všechna zvířata míti nemohla, Lionek, u kterého nová 
rodina nezvládla prvotní nedůvěru, ač byla upozorněna, a po několika týdnech nám 
vrátila Lionka zpět od útulku, Genevieve Princess, která také v nové rodině kousala, a 
tak se po několika dnech vrátila zpět do útulku. V tomto případě se jednalo o 
zkušeného chovatele, který si následně opět Princessku adoptoval.  
Zároveň se věnujeme i následné péči o adoptovaná zvířata, sledujeme, jak se mají v 
nových domovech, sledujeme jejich zdravotní stav a pomáháme při chovatelských 
problémech majitelům. 
Sheldonka jsme dali do adopce po druhé, nicméně ani tato adopce se nám 

nevydařila a Sheldonek se v novém domově ztratil. 
Adoptivní majitelka neměla vůbec snahu ho najít, a tak jsme 
se tohoto chopili sami, udělali jsme letáčky, dali jsme výzvu 
do místních novin, na portál Psí detektiv, vypsali jsme 
odměnu, obešli jsme sousedy, vyvěsili letáčky v obci i okolí, 
několikrát jsme hledali v okolí.  Bohužel přes to všechno se 
nám nepodařilo Sheldonka najít. Pojali jsme i podezření, že 
majitelka s útěkem fretky nemluví zcela pravdu, ale toto se 

nám nepodařilo prokázat. Museli jsme se smířit s tím, že nevíme, co se Sheldonkem 
je…. To je moc špatný pocit a do budoucna budeme zase o něco více opatrní. 



✓ Zvířata v trvalé péči v útulku a domov fretčích důchodců 

V trvalé péči v útulku zůstává 23 zvířat, která nejsou z důvodu věku, zdravotních či 
špatné socializace vhodní k adopci.  

U zvířat se špatnou socializací pokračujeme ve výchově tak, abychom jim v 
budoucnu mohli vhodnou rodinu najít.  

Takto se nám to podařilo. např. u Orlíka, který k nám do útulku přišel v opravdu ve 
stavu naprosté nesocializace, kdy při jakémkoliv kontaktu s člověk hystericky křičel, a 
po několika letech práce a péče v útulku je z něho úžasný mazlík, který je připraven 
do adopce a najít si ten správný domov. Z takových fretek máme opavdu velkou 
radost. Zde je vidět náš správný přístup a postup, péče, láska a trpělivost.  

Náš projekt Domov fretčích důchodců se ukázal jako úspěšný. Majitelé k nám mohou 
odložit svou starší fretku, která již není vhodná k další adopci, a tato u nás zůstane za 
finanční podpory majitele na trvalo. V současné době máme 1 fretku v DFD - 
Fredíka, o kterého se majitelka zajímá a pravidelně na něj přispívá.  

✓ Výživa zvířat 

V této oblasti neexperimentujeme, držíme se ověřeného postupu krmení  fretek 
kvalitními granulemi (používáme značky Taste of the Wild Rocky Mountaine, Applaws 
kitten, Totally ferret active, Ferret complete, Frettchen4you, Carnilove). Tyto značky 
granulí se snažíme pravidelně střídat, jednak pro to, aby měly fretky změnu ve stravě 
a jednak pro to, aby byly zvyklé na více druhů granulí a nový majitel měl větší šanci 
zajistit pro svěřené zvíře správné granule.  

Jako doplněk stravy a při výchově zvířat používáme vitamínové a lososové pasty, 
sušené maso a pamlsky. V letních měsících přidáváme i ovoce a zeleninu, např. 
meloun, papriku, okurku, žloutek.  

✓ Léčba a vakcinace zvířat 

I v této oblasti se držíme ověřených veterinářů, a to především veterinární kliniky 
Salvus Mladá Boleslav, MVDr. Jiří Langer, MVDr. Jiří Langer ml. a MVDr. Martin 
Zákravský.  

Se složitějšími případy jezdíme stále na Veterinární klinika Jekl & Hauptman v Brně k 
doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM a MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. 

Moc všem veterinářům děkujeme za jejich odborný přístup, trpělivost a péči o naše 
svěřence a jejich léčbu.  



Co se týká vakcinace, ačkoliv není ze zákona povinnost fretky očkovat, fretky 
očkujeme proti vzteklině a proti psince. Neočkujeme pouze fretky staří min. 5 let, 
které už mají s očkováním problémy a špatně jej snáší.  

✓ Čipování fretek 

Čipování považujeme stále za strategické a všechny fretky odcházejí z útulku 
čipované.  



Marketing, PR a sociální sítě, e-schop, akce pro veřejnost a 
chovatele fretek 

✓ AKCE pro veřejnost a chovatele fretek 2019 

Na tento rok jsme naplánovali několik akcí, již ověřených a také nových, při kterých 
se setkávali jak chovatelé fretek, tak lidé, kteří se o této šelmě chtěli dozvědět více. 
Pro chovatele fretek jsou tyto akce velmi zajímavé a žádané, jelikož si mohou mezi 
s sebou předávat zkušenosti, začínající chovatelé mohou nasbírat dostatek 
zkušeností a know-how a veřejnost se prostě může přijít jen pomazlit a seznámit s 
touto šelmou.  

V tomto roce se uskutečnily tyto akce: 

19. leden - Fretčí olympiáda - Šternberk  
akce pro veřejnost a chovatele, setkání, soutěže fretek  

23.únor - seminář v Praze - Dům ochránců přírody, Michelská ulice Praha 
akce pro veřejnost a chovatele fretek, přednáška o fretkách 

2.3. - Fretčí merenda - resp. maškarní bál v Rakově u Jičína 
maškarní ples pro chovatele fretek 

23.-24.3. pracovní setkání v Trnové 
tvořivý víkend pro chovatele fretek, tvorba věcí do aukce pro útulek 



6. 4. - seminář v Praze - Dům ochránců přírody, Michelská ulice Praha 
další seminář pro chovatele fretek a veřejnost, přednáška o fretkách 

8.-12.5. - Fretčí dovolená v kempu Brodský v Červeném Kostelci (Náchod) 
pravidelná každoroční dovolená pro chovatele fretek, výlety, povídání, předávání 
zkušeností 

15.6. - seminář v Praze - Dům ochránců přírody, Michelská ulice Praha 
přednáška o fretkách pro chovatele a veřejnost 

7.9. - seminář Jak vychovat fretčí mimčo - Trnová u Katusic 
přednáška pro začínající chovatele fretek 

5.10. - seminář v Praze - Dům ochránců přírody, Michelská ulice Praha 
přednáška pro chovatele a veřejnost 

26.-28. říjen - setkání chovatelů v Trnové 
Víkendové setkání covatelů fretek a příznivců útulku, Den otevřených dveř v útulku 

23.12. Vánoce v útulku 
Den otevřených dveří pro chovatele fretek a veřejnost 

ZPĚVAČKA MARTINA PÁRTLOVÁ V ÚTULKU POLITIK ROBIN POVŠÍK V ÚTULKU 



DOVOLENÁ S FRETKOU     FRETČÍ OLYMPIÁDA ŠTERNBERK 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚTULKU  VÁNOCE V ÚTULKU 

✓ SOCIÁLNÍ SÍTĚ a WEB 

Aktivně komunikujeme s chovateli fretek, zájemcí a veřejnosti na faceoobku a instagramu, 
kam přidáváme veškoré příspvěky ohledně dění v útulku téměř denně.  

Zároveň dáváme příspěvky na naše webové stránky, pro lidi, kteří nemají facebook a další 
sociální sítě, abychom obsáhli v komunikaci co nejširší veřejnost.  

Naše facebookové i webové stráky navštěvují stovky lidí denně a tak mají aktuální přehled o 
dění v útulku.  



VÝSTAVBA A ÚDRŽBA 

Nejdůležitější akce v tomto roce pro útulek:  
výstavba nových prostor útulku – Trnová.  
Ano - už nám je zase útulek malý… začínali jsme v roce 2010 s několika fretkami v 
jedné místnosti, rozšířili jsme se až na 20 fretek do jiné místnosti, v roce 2012 jsme 
vybudovali novou fretčárnu o výměře 30 m2 a už zase je nám to málo a musíme mít 
víc, lepší prostory pro naše svěřence, a pro nás, pro lepší péči a welfare pro fretky.  
Za symbolickou cenu jsme dostali možnost využívat starší dům v obci Trnová, kde 
jsme začali s výstavbou zcela nových a větších protor pro náš útulek. Nyní bude 
útulek na necelých 70 m2 !!!!! Do těchto prostor se vejde nejen více klecí, a můžeme 
tedy přijmout do útulku v případě potřeby i více fretčích svěřenců, ale také součástí 
útulku jsou 2 velké vnitřní výběhy (6 m2), dva venkovní výběhy (6 m2) a ještě voliéra 
pro celoroční pobyt zvířat o výměře 8 m2. Naši svěřenci mají tedy možnost delšího a 
většího výběhu, což nám velmi pomáhá především pro socializace nezvládnutých 
fretek. Navíc tyto prostory nabízí i možnost seminářů a setkání pro fretkaře, návštěvy 
pro veřejnost.  
Prostory bylo však zapotřebí celé zrekonstruovat, a to novou podlahou (dřevotříska a 
PVC), vymalovat. Toto se opět dělo za pomoci dobrovolných pomocníků, především 
z řad příznivců chovatelů fretek. 

VENKOVNÍ VÝBĚH V ÚTULKU  BUDOVÁNÍ NOVÝCH PROSTOR 

. NOVÉ PROSTORY PRO ÚTULEK 



Na závěr a plány na rok 2020 

Myslím, že jsme odvedli opět kus dobré práce, za což bych chtěla všem v útulku, 
dobrovolníkům - pomocníkům, i adoptivním rodinám moc poděkovat.  
Zároveň patří velké díky všem, kteří nám pravidelně či nepravidelně do útulku 
finančně či materiálně přispívají, a tím udržují náš útulek v provozu.  
Stejný dík patří i městu Mladá Boleslav za dotaci.  
Prostě díky všem dobrým “duším” a lidmi se srdcem na pravém místě, můžeme již 
více než 9 let pomáhat těmto malým šelmičkám.  

Plány na 2020 

Opět máme v plánu několik akcí, hned v lednu začínáme fretčí olympiádou v Brně, s 
přednáškou o nemocech fretek MVDr. Vladimíra Jekla, v březnu bude následovat 
fretčí maškarní merenda, dále semináře v Praze v Domě ochránců zvířat,  již tradiční 
dovolená s fretkou a setkání v Trnové, Dny otevřených dveří v útulku a další. 

Zároveň bychom chtěli dostavět nový útulek, schodiště přímo z útulku do dvora, 
chtěli bychom také naistalovat online kamery připojené na internet, aby se zájemci o 
fretky mohli přímo online podívat na naše svěřence a případně si i fretečku lépe 
vybrat.  

Plánů máme dost, máme i silnou dobrovolnickou základnu, takže věřím, že se nám 

podaří naše plány zrealizovat.  

 


