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ZDÁ SE VÁM, ŽE OKOLNÍ SVÌT PLYNE 
ÈÍM DÁL TÍM RYCHLEJI? 

Zpomalte pøi vybarvování obrázku pro dìti i dospìlé s motivem 
Zahradní slavnosti, který pro vás vytvoøila Jana Svobodová 

Atelier Radost - Výtvarné dílnièky pro dìti i pro dospìlé. Obrázek 
mùžete kreslit libovolnými barvami dle vaší pøedstavivosti a zaru-

èenì ve Vás probudí skryté umìlecké vlohy!

JEDEN (NE)OBVYKLÝ DEN, ÈTÌTE NA STR. 11
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Èasopis Mezi námi mìl trochu pauzu. Bìhem té pauzy se stala øada vìcí. 
Tak napøíklad probìhlo 10 pobytù našich klientù, pøipravili jsme podmínky 
pro rozšíøení chránìného bydlení, vznikla nová služba sociální rehabilitace, 
Martin se zamiloval, rozšíøili jsme kapacitu sociálnì terapeutické dílny, Jan, 
Veronika a Radek se úplnì osamostatnili, otevøeli jsme první Dobroèinný 
obchod NADÌJE, 17 našich klientù našlo  práci v Nadìji, otrokovické o.p.s., 
prezident Zeman se vyjádøil k neziskovému sektoru ve vazbì na státní 
rozpoèet, probìhla Zahradní slavnost, Velikonoèní a Vánoèní jarmark, 
uspoøádali jsme Kabelkové veletrhy, Dobroèinný bazar, nasbírali jsme 
finanèní prostøedky na hydromasážní ošetøovatelskou vanu, Velká Británie 
se rozhodla vystoupit z EU, zapojili jsme se do sbírky v rámci Otrokovických 
letních slavností, pøipravili jsme podmínky pro rozšíøení služby podpora 
samostatného bydlení, aktivnì jsme se zapojili s Adrianem a Evou do akce 
TOP Móda, sehnali jsme finanèní prostøedky na schodiš�ovou sedaèku, 
rùzní lidé se rùzním zpùsobem vymezili v kontextu migraèní krize, probìhl 
pátý roèník festivalu Jeden den v novém formátu, otrokovická poboèka 
NADÌJE pomáhala od posledního vydání èasopisu celkem 168 lidem se 
zdravotním znevýhodnìním a stalo se toho mnohem, mnohem více u nás           
v NADÌJI, v Otrokovicích, v Èeské republice i ve svìtì. Stále je co 
vylepšovat, stále je co mìnit. S nadìjí, která je nekoneèná, doufám v dobré 
èasy pro NADÌJI, Otrokovice, Èeskou republiku a svìt, v to, že zítøek 
nebude postrádat vùli ke smyslu, opravdovosti a porozumìní.

 Pavel Polák,
oblastní øeditel

Dìkujeme Zlínskému kraji za podporu našich služeb. Díky finanèním prostøedkùm           
z programu „Zajištìní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje 
pro rok 2016“ jsou financovány služby Domova pro osoby se zdravotním postižením, 
denního stacionáøe, chránìného bydlení, podpory samostatného bydlení, týdenního 
stacionáøe a sociálnì terapeutické dílny.

Z programu „Zajištìní priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016“ jsou 
financovány služby Domova pro osoby se zdravotním postižením, chránìného bydlení 
a podpory samostatného bydlení.

Od 1. 8. 2016 jsou z programu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb         
ve Zlínském kraji pro rok 2016 a 2017“, reg.è.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776 
financovány služby sociálnì terapeutické dílny a sociální rehabilitace
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JEDEN (NE)OBVYKLÝ DEN
VE SVAÈINKÁRNÌ

6:15 pøijdu do práce, je to o trochu døív 
než jindy, ale dnes je to potøeba. Pøe-
vléknu se do pracovního a zaènu chys-
tat. Upeèené šneky pøeskládám do bede 
(je jich 200, tak to chvilku trvá), svateb-
ních koláèkù je 450, ale jsou už ze vèe-
rejška nachystané. Protože jsem z celé-
ho týmu nejsilnìjší a taky jediný pøítom-
ný muž, následuje ranní posilovací cvi-
èení, když stìhuju pøepravky s nádobím 
do auta. Jedna bedna váží tak 6 kg a je 
jich celkem 12. Do auta (máme koneènì 
nové, nic svìtového, ale už se za nìj 
aspoò nestydím) se musí všechno 
naskládat pøesnì, protože ve finále je 
auto úplnì nacpané a musím využít kaž-
dého místa. Když si nevím rady, zeptám 
se a spoleènì s kolegyní vymyslím, jak 
tuhle „logistiku” zvládnout. Mezitím už 
další moje kolegynì pøipravují bagety, 
dneska je jich 90, takže mají co dìlat. 
Pojedeme pro nì pøed obìdem, aby 
byly pro naše zákazníky opravdu èers-
tvé.

Když je všechno naskládané v autì, 
hodím se do gala a vyrážíme smìr Zlín. 
Pustíme v autì nìjakou muziku a v kaž-
dé zatáèce sledujeme pohyb beden 
autì, jednou musíme zastavit a udìlat 
mírnou reorganizaci, aby sklenièky pøije-
ly celé. Jsme na místì, tady v areálu Svi-
tu pøijde rozcvièka è. 2, všechno z auta 
vyskládat ven, pøendat na vozíky, vyvézt 
do 4. patra. A zaèínáme pøipravovat 
raut. Už mám zkušenosti, takže vím, co 
mám dìlat. Ubrusy, hrnky na kávu, kole-
gynì zatím uvaøí kotel kávy, vodu na 
èaj, ubrousky nezbytné reklamní letáè-
ky, koláèky na talíøky... a už jsou tu první 
úèastníci semináøe. Nasadím úsmìv       

a stále sleduji, kde je co potøeba. Prù-
bìžnì doplòuji, co chybí, obsluhuji 
úèastníky, obèas s nimi prohodím pár 
slov. Semináø zaèíná, pro nás to zname-
ná chvíli oddechu, výhled z oken             
na vzdálené kopce, ale už je potøeba 
pokraèovat, první pøestávka, všichni 
mají žízeò a hlad, je tady tlaèenice, 
musíme rychle doplnit vodu s citrónem, 
protože i pøes klimatizaci je tu horko. 
Naše koláèky pøítomní chválí, nìkdo 
nevìøí, že všechno peèeme sami, tak 
jim to vysvìtlím, jak se dìlají, a� mají 
jasno. Mezitím kolegynì odjíždí pro 
bagety, zùstávám tu sám, ale celkem je 
klid. Když pøijedou bagety, je tu také 
posila, která mì vystøídá, ale chvíli 
zùstávám, polední pøestávka je pro nás 
nejvìtší šrumec, lítáme všichni, ale stále 
s úsmìvem, mezitím nìjaký vtípek na 
adresu kolegynì. Po dvanácté opouštím 
„bojištì”, jedu domù sám, protože celá 
akce trvá až do odpoledne, snad to hol-
ky zvládnou samy. Už se vidím na gauèi 
s nohama na stole. Dneska to byla fuš-
ka.

...i takto vypadá jeden den pracovníka 
Svaèinkárny.

Adrian Vrzal a Zuzana Poláková, 
pracovníci Nadìje, otrokovické o.p.s
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Silvie, necelý rok patøíte mezi výrazné 
tváøe NADÌJE. Za tu dobu už jste se ur-
èitì stihla rozkoukat. Prozraïte nám, co 
patøí do náplnì vaší práce?

Mùžete vysvìtlit, co je denní stacionáø a 
pro jaké klienty je urèen? Jaká je nabíd-
ka podobných služeb v kraji?  

Pracuji na denním stacionáøi jako                 
vedoucí a sociální pracovnice. Èásteènì 
si užívám práce s klienty v pøímé péèi          
a èást pracovní doby vìnuji administra-
tivní èinnosti u PC. Mám na starosti indi-
viduální plánování, zpracovávám plány 
péèe, eviduji úkony poskytnuté péèe 
atd. Spolupracuji také s rodièi klientù,         
na což jsem se velmi tìšila.

Denní stacionáø je ambulantní sociální 
služba pro klienty s tìžkým mentálním  
a jiným zdravotním postižením (fyzic-
kým, smyslovým…). Služba je poskyto-
vána v èase 7h až 15h. Poté si pro kli-
enty pøijíždí rodièe. V souèasnosti staci-
onáø navštìvuje 10 mladých lidí pøibliž-
nì od 25 do 35 let. Každý den se ne-
schází na denním stacionáøi stejná sku-
pina klientù. Nìkteøí chodí všechny pra-
covní dny, jiní dva dny v týdnu, je to rùz-
né podle potøeby konkrétního klienta           
a jeho rodiny.

V kraji podobných služeb není mnoho. 
Rodièe našich klientù potvrzují, že je tìž-
ké najít podobnou službu v blízkosti je-
jich domova, a jsou za tuto službu velmi 
vdìèni. A já sama jsem také pocítila 
omezenou nabídku služeb denního sta-
cionáøe v kraji, když jsem hledala pøíle-
žitost k exkurzi v jiném denním stacio-
náøi, abychom s kolegynìmi naèerpaly 
nové zkušenosti. 

Jaké aktivity a služby mohou v denním 
stacionáøi klienti využívat? 

Ze zákona máme dány èinnosti, kterým 
se vìnujeme. Protože máme klienty          
s vysokým stupnìm závislosti na pomo-
ci jiné osoby, vìnujeme se hodnì peèo-
vatelským úkonùm jako je pomoc èi pod-
pora pøi osobní hygienì, oblékání, pøijí-
mání stravy apod. Co se týèe náplnì na-
šeho dne na denním stacionáøi, vìtšinu 
èasu trávíme jako komunita, klienti se 
uèí vycházet si navzájem vstøíc. Nejra-
dìji tráví èas venku na vycházkách           
a výletech. Také rádi poslouchají hudbu 
a zapojují se do spoleèného zpìvu a hry 
na rytmické hudební nástroje. Èasto si 
rádi jen tak povídají mezi sebou nebo      
s pracovníkem, potøebují poradit nebo 
se svìøit. Snažíme se o rozvoj schop-
ností a dovedností u každého klienta 
tak, aby v rámci svého zdravotního ome-
zení byli co nejvíce samostatní. Dvakrát 
roènì jezdíme celé osazenstvo stacio-

VÍM, ŽE TEN DEN STÁL ZA TO
ROZHOVOR SE SILVIÍ MATÌJÍÈKOVOU, VEDOUCÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ DENNÍHO STACIONÁØE
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JAK JSTE SI UŽILI LÉTO?

My jsme podnikali expedice "po vlastech èeských" do pøírody i do mìsta. Navštívili 
jsme Jeseníky, Hostýnské vrchy, Bílé Karpaty.  A to také díky podpoøe pracovníkù 
oddìlení zkušebny spoleènosti Continental Barum s.r.o., kteøí uspoøádali sbírku                             
a vìnovali nám 11 000 Kè. Za to jim patøí velké podìkování. Doufáme, že jste si užili 
léto stejnì dobøe jako my! 

NAŠE ÚSPÌCHY NA POLI 
SPORTOVNÍM A UMÌLECKÉM

MIA FESTIVAL V PRAŽSKÉ LUCERNÌ
Stejnì jako v loòském roce se našim taneèníkùm podaøilo probojovat do finále MIA 
FESTIVAL, které probìhlo ve velmi prestižních prostorách paláce Lucerna v Praze. 
Bìhem víkendu si zde zasoutìžili ti nejlepší z nejlepších v jednotlivých disciplínách      
a vìkových kategoriích.  V kategorii handicap se nám podaøilo obhájit 1. místo z loò-
ského roku a získali jsme také Mistrovský pohár. 

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ SE LETOS 
USKUTEÈNILO V PØEROVÌ
Naše letošní úèast byla ohrožena, proto-
že jeden z borcù – Roman si zlomil         
v bøeznu klíèní kost. Jeho neutuchající 
optimismus, vhodný pohyb a náš dohled 
pøispìly k tomu, že kost se krásnì zahoji-
la  a Roman, pln nadšení, vyrazil na závo-
dy. Ve svých kategoriích obsadil 1. místo           
na 50 m volný zpùsob a 2. místo                    
na 100 m volný zpùsob.

Dalším reprezentantem, který již tradiènì 
pøiváží medaile a pravidelnì trénuje, byl 
Adrian. Tomu se podaøilo získat ve své 
kategorii 1. místo na 50 m volný zpùsob  
a 2. místo na 100 m volný zpùsob. 
Gratulujeme!

Ivana Netová 
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náøe na nìkolikadenní pobyty do pøíro-
dy, za což jsou klienti velmi rádi – je to 
pro nì pøíležitost, jak se vidìt s lidmi, co 
stacionáø navštìvují jiné dny než oni, 
stmelí se kolektiv a užijí si „táborovou“ 
atmosféru. Je to také jedineèná nabídka 
pro rodièe, kteøí si mohou odpoèinout  
od velmi nároèné péèe. 

Do Nadìje jsem nastupovala v listopadu 
2015 v podstatì už poètvrté. Prvnì jsem 
byla v Nadìji zamìstnaná na podzim 
2003 jako èerstvá absolventka tehdy       
za øeditelky paní Evy Ludvíèkové.

Zmìna je urèitì patrná ve vývoji Domo-
va i ostatních služeb. Je vidìt, že se Do-
mov více otevøel, klienti mohou svobod-
nìji vycházet ven z Domova. Od roku 
2003, kdy jsem do Nadìje pøišla poprvé, 
se zmìnila i dílna – tehdy byla ještì jed-
na textilní a jedna keramická, vznikla ka-
várna, chránìné bydlení, podpora samo-
statného bydlení, nové služby v Uher-
ském Hradišti… 

Pokud vím, tak jste v Nadìji pracovala 
už døív a teï jste se sem znovu vrátila. 
Jaký je „návrat do stejné øeky“? Zmìnila 
se Nadìje za tu dobu, co jste tu nebyla?

Život ale není jenom o práci a èlovìk mu-
sí „umìt vypnout“? Jak se to daøí Vám a 
u èeho se nejlépe odreagujete?

A� každý Váš den stojí za to! 
Díky za rozhovor!

 

Jsem upovídaná žena, takže ráda rela-
xuji pøi filozofování s kamarádkou, nì-
kdy se radìji obložím nadýchanými polš-
táøi, listuji stránkami a pøemýšlím s Aòou 
Geilslerovou nad nelehkým a krásným 
údìlem matky, s kolegyní Evou Uèòo-
vou se potloukám krajinou Islandu nebo 
se s Tomášem Halíkem snažím pøiblížit 
více k Bohu.

Ale co mì naplòuje úplnì nejvíce, to 
jsou mí roztomilí trpaslíci Anetka a Mi-
šák. Naprosto k nezaplacení je postýl-
kové tulení pøi ètení pohádky na dobrou 
noc  v objetí chlapskou tlapkou z jedné 
strany a princeznovskou ruèièkou                
ze strany druhé. To se pak krásnì usíná 
a vím, že tento den stál za to!! 

 

Jana Bartošková a Renata Zezulková

Naše èinnost je možná jen díky financování z více zdrojù. Velmi dùležitá je pro nás 
podpora od našich dárcù a pøíznivcù. Pro zajištìní provozu jednoho dne pro lidi               
s kombinovaným postižením v Denním stacionáøi potøebujeme od dárcù získat 384 Kè.

Kupte za 384 Kè klientùm jeden den v denním stacionáøi, èíslo úètu: 1404621369/0800

PODPOØTE ÈINNOST DENNÍHO STACIONÁØE

Pro naplnìní našeho cíle potøebujeme ještì získat 39 691 Kè. 
Bílé místo mùže pomoci zaplnit i Váš dar.

Ano, je to letos poøád dokola  - hydro-
masážní ošetøovatelská vana. V letoš-
ním roce veškeré benefièní akce smìøu-
jeme k získání finanèních prostøedkù             
na poøízení ošetøovatelské hydromasáž-
ní vany pro Dùm NADÌJE v Otroko-
vicích. Poøízení vany v hodnotì 190 tisíc 
korun pøedstavuje nejvìtší a nejnároè-
nìjší investici naší poboèky v letošním 
roce, která pøispìje ke zkvalitnìní 
našich služeb a života lidí s mentálním  
a kombinovaným zdravotním postiže-
ním. Tuto investici bychom jen stìží 
mohli zrealizovat bez podpory našich 
dárcù. Významným finanèním darem 

VANA, VANA A PAK ZASE VANA
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podpoøili zakoupení vany spoleènosti 
VITAR, s.r.o., BC LOGISTICS s.r.o., 
Lékárna Ba�ov. Za to jim patøí naše    
velké podìkováni. 
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Celkem 236 240 Kè pro NADÌJI                
ve Zlínském kraji! To se podaøilo zlínské 
a otrokovické NADÌJI díky akcím               
s názvem Kabelkový veletrh. Tento 
úctyhodný výtìžek pomùže lidem se 
zdravotním postižením hned na 
nìkolika místech. NADÌJE Zlín nakoupí 
nové tkalcovské stavy, NADÌJE 
Otrokovice získala èást prostøedkù            
na nákup ošetøovatelské hydromasážní 
vany a støedisko v Uherském Hradišti 
bude mít finance na pracovní rehabilita-
ci klientù sociálnì terapeutické dílny.

Co stojí za tak úspìšnou aktivitou?          
Na poèátku byl nápad zlínské NADÌJE, 
jak spojit pøíjemné s užiteèným. Pøed 
pìti lety tak vznikla akce, jejíž princip je 
jednoduchý, ale funguje dokonale. Lidé, 
ale i firmy, nám darují kabelky, které 
jsou ještì hezké nebo dokonce úplnì 
nové. My je prodáváme a výtìžek            
z prodeje vìnujeme na pøedem daný 
úèel ve prospìch klientù NADÌJE.

Pøed rokem se k poøádání Kabelkových 
veletrhù pøidala i otrokovická poboèka 
NADÌJE a v letošním roce z toho byly 
hned ètyøi veletrhy: ve Zlínì, Otroko-
vicích, Uherském Hradišti a Kromìøíži. 
A nezùstalo jenom u kabelek. Každý 
rok pøinese veletrh i nìco nového. 
Letos napøíklad v Uherském Hradišti 
kabelky prodávaly i hereèky Slovác-
kého divadla. V Kromìøíži se zase 
veletrh konal v rámci módní akce roku 
TOP MÓDA 2016 a souèástí byla              
i pøehlídka známých èeských návrháøù 
Marie Zelené a Martina Èapka, jejich 
modely pøedvádìli klienti NADÌJE. 
Chu� pomáhat a udìlat to zpùsobem, 
který je atraktivní a pøinese nìco i tìm, 
kteøí pomáhají, tak spojila lidi nejen         
z rùzných koutù republiky, ale také 
napøíè vìkem a profesemi.

A to stojí za to. Jen co zaklepe                   
na dveøe další rok, už budeme opìt žít 
své „kabelkové jaro“.

Jana Bartošková
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Otrokovická poboèka NADÌJE podporuje více jak 100 lidí s mentálním a kombinova-
ným postižením. Naše èinnost je možná jen díky financování z více zdrojù. Velmi dùle-
žitá je pro nás podpora od našich dárcù a pøíznivcù, a� už finanèní, materiální nebo 
dobrovolnická. 
Podpoøte den v NADÌJI a darujte nadìji. Zpùsobù jak mùžete pomoci, existuje hned 
nìkolik:
-  darováním finanèní èástky pomocí darovacího tlaèítka na www.nadeje.cz/otrokovice
-  finanèním pøíspìvkem na náš bankovní úèet 1404621369/0800 (ÈS, a.s.)
-  nákupem nebo darováním vìcí v Dobroèinném obchodì v Uherském Hradišti
-  dobrovolnictvím
-  vìcným darem nebo poskytnutím služeb
-  nákupem výrobkù sociálnì terapeutické dílny

Dárce má možnost, podle § 15 zákona è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù, odeèíst si 
hodnotu daru ze svého základu pro výpoèet danì.   

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky na tel.: 775 889 677 nebo e-mailem: 
otrokovice@nadeje.cz

PODPOØTE NADÌJI

Dìkujeme mìstu Otrokovice za dlouhodobou a významnou 
podporu všech našich služeb. Mìsto Otrokovice dále 
podpoøilo festival Jeden den, který se uskuteènil 4. èervna 
2016 pod záštitou starosty mìsta pana Jaroslava Budka.

Dìkujeme Statutárnímu mìstu Zlín za podporu tìchto 
služeb: 
Dùm Nadìje Otrokovice, domov pro osoby                               
se zdravotním postižením
Dùm Nadìje Otrokovice, denní stacionáø
Dùm Nadìje Otrokovice, chránìné bydlení
Dùm Nadìje Otrokovice, týdenní stacionáø
Dùm Nadìje Otrokovice, sociálnì terapeutická dílna

PODÌKOVÁNÍ



POMÁHEJTE CHYTØE - DARUJTE
NEBO NAKUPTE V NAŠEM
DOBROÈINNÉM OBCHODÌ

Po vzoru zahranièních „charity shops“ 
oblíbených zejména ve Velké Británii 
jsme v prosinci 2015 otevøeli v prosto-
rách jezuitské koleje v Uherském Hra-
dišti první Dobroèinný obchod NADÌJE. 
Obchod funguje hlavnì díky darùm. Kaž-
dý mùže do obchodu pøinést vìci, které 
nepotøebuje, ale které mohou ještì slou-
žit dalším lidem. Tyto dary pak za sym-
bolickou cenu v obchodì prodáváme. 
Kromì darovaných vìcí mùžete v ob-
chodì zakoupit výrobky klientù z našich 
sociálnì terapeutických dílen. Od kvìt-
na tohoto roku do obchodu pravidelnì 
docházejí i klienti dílny v Uherském       
Hradišti. Práce v obchodì je jedním              
z programù dílny. Klienti získávají dùle-
žité sociální kontakty, uèí se pružnì rea-
govat na vzniklé situace, zdokonalují 
pracovní návyky. 

Pøes 250 návštìvníkù se 4. èervna bavi-
lo pøi poslechu hudebních skupin, zhléd-
nutí divadelních a taneèních pøedstave-
ní, návštìvì tvoøivých dílen nebo muzi-
koterapii na 5. roèníku open air handi-
cap festivalu JEDEN DEN. Ideální poèa-
sí, rekordní návštìvnost, krásná atmo-
sféra, kterou nabídlo prostøedí lanového 
centra Lanáèek v Otrokovicích, a úžas-
ný elán všech úèinkujících i dobrovolní-
kù. To vše naplnilo hlavní cíl našeho fes-
tivalu: spoleèné úèinkování umìlcù             
s handicapem i tìch zdravých napøíè 
žánry. 

Festival se uskuteènil pod záštitou sta-
rosty mìsta Otrokovice Jaroslava 
Budka. K úspìchu celé akce nemalou 
mìrou pøispìli studenti ZUŠ Otrokovice 
pod vedením Gustava Øezníèka, peda-
gogové a studenti Gymnázia 
Otrokovice. A� už to bylo divadelní, 

FESTIVAL JEDEN DEN - SETKÁNÍ
NEJEN HANDICAPOVANÝCH 
UMÌLCÙ
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pìvecké vystoupení, moderování celého 
programu nebo zajištìní výtvarných dí-
len. Za to jim patøí velké podìkování stej-
nì jako všem, kdo jste nás pøišli podpo-
øit, a doufáme, že jste se bavili stejnì 
dobøe jako my. Festivalový dárek                  
v podobì fotografie od www.selfiebot.cz 
vám udìlal radost.

Výtìžek ze vstupného ve výši 17 880 Kè 
bude vìnován na zakoupení ošetøova-
telské hydromasážní vany pro Dùm 
NADÌJE v Otrokovicích.

Renata Zezulková

POZVÁNKA

27. øíjna Dušièkový prodej
1. prosince Vánoèní jarmark
6.-7. prosince Dobroèinný bazar - vyluftujte skøínì již teï. 

Sbìr vìci pro Dobroèinný bazar již zahájen. 

Podpoøit jejich snahu mùžete i vy daro-
váním nebo nákupem vìcí v obchodì. 

Kde nás najdete? Na Masarykovì 
námìstí 21 v Uherském Hradišti. Budo-
va bývalé jezuitské koleje. Dobroèinný 
obchod se nachází vedle Informaèního 
centra.  

Pokud nemáte zrovna cestu do Hradiš-
tì, mùžete vìci darovat i v Otrokovicích 
na Wolkerovì ulici 1274. 


