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Opravdu český zázrak pokračuje?
V porovnání s jinými evropskými zeměmi
rostou registrace nových osobních automobilů
v České republice i nadále nevídaným tempem.
Zavádějící je vysvětlovat to růstem životní
úrovně občanů České republiky. Ti si totiž
pořídili jen polovinu nových aut v porovnání
se situací před pěti lety!
Registrace nových osobních automobilů
během roku 2014 v České republice vzrostly
na rekordních 192 314 vozidel, tj. o 16,74 %
více než v roce 2013. Je to nejlepší prodejní
výsledek od počátku sledování nových
registrací v roce 2004 - dosavadní rekord
byl 174 009 vozů v roce 2012. Překonán
byl i rekord v prodeji vozidel do 3,5 t z roku
2008, kdy se kvůli odpočtu DPH ještě velká
část osobních aut upravovala instalací dělicí
mřížky na lehká užitková vozidla. V roce 2014
bylo celkem registrováno 205 479 osobních a
užitkových automobilů, zatímco v roce 2008
to bylo 203 647 vozidel.
Tento výsledek je pozoruhodný nejen vzhledem
k tomu, že na největších evropských trzích je
zaznamenáván podstatně menší meziroční

růst (viz. str. 4), ale především proto, že vyjma
Velké Británie se nikde trh s novými auty ani
zdaleka neblíží stavu před krizí, tj. rokům 2007
resp. 2008.
Jen těžko lze uvěřit tomu, že současný růst
prodeje nových aut odráží tak výrazné
oživení české ekonomiky, překonávající stav
před začátkem recese. K zamyšlení totiž vede
skutečnost, že z České republiky bylo během
roku 2014 vyvezeno rekordních 46 889
osobních automobilů různého stáří.
Málo optimistická je i skutečnost, že pouze
27 % nově registrovaných vozidel si pořídili
soukromí kupující, zatímco 65 % připadá
na firemní vozidla a 8 % je uváděno jako
nezjištěno, ale ve skutečnosti se jedná rovněž
o služební vozidla. Před pěti lety se podíl
soukromých vozidel pohyboval okolo 60
%, takže si v roce 2010 soukromníci pořídili
okolo 100 tisíc nových aut, zatímco vloni to
byla jen polovina tohoto počtu! Tento údaj
bohužel mnohem lépe vystihuje situaci většiny
potenciálních kupujících.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Otazník nad autosalonem
O účast na Autosalonu 2015 v Brně projevilo
zájem pouze pět členů SDA. Sdružení dovozců
ale požaduje přihlášky nejméně 15 členů,
takže neposkytne brněnskému autosalonu
gesci. Vedení SDA už podle svého tajemníka
Pavla Tunkla tuto skutečnost oznámilo BVV. Jak
ale upozorňuje jednatel Porsche ČR Vratislav
Strašil, který v současné době vykonává funkci
předsedy Svazu dovozců automobilů, zájem
o účast projevilo pět nejvýznamnějších hráčů
na trhu. Definitivní rozhodnutí o uspořádání
autosalonu v roce 2015 je tedy nyní na BVV.
Je paradoxní, že v době, kdy SDA hlásí historicky rekordní zájem o nová auta na
českém trhu, si dovozci nemohou účast na akci dovolit. Autosalon Brno je společně s
veletrhem Autotec plánován na termín 28. května až 1. června 2015, ale v kalendáři
výstav pořádaných BVV pro rok 2015 uveden není.
více na www.autoweek.cz
Průzkum Arvalu
Společnost Arval, specializující se na oblast
financování a managementu vozových
parků, realizovala průzkumu mezi 4560
fleet manažery z celé Evropy včetně České
republiky. Vyplývá z něj, že hlavním cílem
českých firem v oblasti vozových parků je
přechod na automobily se sníženou spotřebou
pohonných hmot. K tomuto kroku se chystá
66 % firem s méně než 10 zaměstnanci, 61 %
firem do 99 zaměstnanců, 77 % firem do 499
zaměstnanců a 74 % firem s více než 500 zaměstnanci.
Fleet manažeři firem jsou až v třetině případů přesvědčeni, že celkový počet firemních
vozů bude v rámci společností, v nichž působí, nadále růst. Zatímco u menších firem
je tomu tak v 20 % případů, u velkých se k tomu přiklání 30 % dotázaných. Necelá
polovina českých firem plánuje pořízení nových vozidel formou přímého nákupu, druhý
nejčastější způsob je finanční a operativní leasing.
více na www.autoweek.cz
Další témata 1. týdne ve www.autoweek.cz:
Také Toyota bude řízena z Budapešti
Porsche ČR je opět jedničkou na českém trhu
Opel v ČR v roce 2014
AAA Auto v roce 2014

více na
www.autoweek.cz

Pokles prodeje aut ve Francii
Německý trh s novými automobily v prosinci
podle asociace VDA vzrostl o 7 % v porovnání
s rokem 2013. Celkem bylo v Německu za rok
2014 nově registrováno 3,04 milionu vozů, což
znamená zvýšení o 3 % v porovnání s rokem
2013, kdy bylo dodáno 2,95 nových aut. Je
to první meziroční růst zaznamenaný po dvou
letech trvalého poklesu. Pokračovalo snižování
podílu prodeje soukromým zákazníkům - ze 37,9
% v roce 2013 na loňských 36,3 %.

celoroční bilanci zaznamenal nárůst o 0,3 % na
1,8 milionu nově registrovaných aut.

Podle odborníka na automobilové trhy prof.
Ferdinanda Dudenhöffera z institutu CAR
university v Duisburg-Essenu je ale téměř třetina
oficiálně prodaných aut prodejci registrována
pouze na 24 hodin a posléze nabízena jako
ojetá s cenou více než o 30 % nižší. Přitom u 30
nejprodávanějších modelů na německém trhu se
poskytují slevy v průměru 18 % proti ceníku.

Španělský trh pokračuje v raketovém růstu
- v prosinci to bylo meziročně o 21 %, což
pomohlo k celoroční bilanci 855 308 prodaných
nových aut, tedy k celoročnímu nárůstu o 18
%. To je nejlepší výsledek od roku 2010. O 16
měsíců trvající pravidelní růst ve Španělsku se
starají opakovaně prodlužované státní dotace
podporující koupi nových aut.

Ve Francii se podle asociace CCFA v prosinci
2014 prodalo o 6,8 % méně než před rokem.
To je mnohem větší pokles, než se původně
předpokládalo. Prosincový propad přišel po
poklesu o 2,3 % v listopadu a o 3,8 % v říjnu.
Francouzský trh ale poprvé od roku 2009 v

Velká Británie je dlouhodobě jedinou výjimkou v
západní Evropě s dlouhodobě rostoucím trhem.
V roce 2014 zaznamenaných 2,47 milionu
registrací je nejen o 9 % víc než o rok dříve, ale
jde o nejvyšší počet za posledních deset let.

V Itálii se v prosinci prodalo o 2 % víc aut než
v prosinci 2013. Ani to ve skutečnosti není moc
dobrý výsledek, protože celoroční růst byl vyšší
- 4 % na 1,36 milionu nově registrovaných aut.
Byl to první zaznamenaný nárůst po šesti letech.
K normální úrovni trhu tedy i v Itálii mají hodně
daleko.

Ze světa
Sportovní sedan Lexus GS F
Lexus uvádí luxusní velký sedan s
parametry sportovního vozu. Proti
německé a britské konkurenci se
staví jako jediný s nepřeplňovaným
motorem
V8.
Ten
dosahuje
požadovanou
kombinaci
maximálního výkonu a co nejnižší
spotřeby
spojením
Ottova
a
Atkinsonova pracovního cyklu.
Nový Lexus GS F je z pohledu
řidiče vyvážený sedan s dvojím
charakterem, schopný sportovní
jízdy na okruzích, stejně jako
pohodlných cest do zaměstnání. Kultivovaný čtyřdveřový sedan s parametry prémiového
sportovního vozu se postaví německé konkurenci tvořené trojici BMW M5, MercedesBenz E63 AMG a Audi S6. S pohotovostní hmotností 1830 kg bude GS F nejlehčí. Součástí
standardní výbavy bude i pokrokový diferenciál Lexus TVD s vektorováním točivého
momentu jako u vozu Lexus RC F.
Lexus GS F se poprvé představí v úterý 13. ledna na mezinárodním autosalonu NAIAS
2015 v Detroitu.
více na www.autoweek.cz
Limitované edice Defenderu
Značka Land Rover využije rok 2015 k
oslavám Defenderu. Výroba tohoto
vozu ve Velké Británii totiž vstupuje do
závěrečné fáze. Tento model ale úplně
nekončí. Dokládá to premiéra třech
limitovaných verzí modelu Defender,
které budou v prodeji od srpna 2015.
Edice Heritage evokuje historii modelu
Defender jako moderní interpretaci
legendárního Land Roveru HUE 166.
Vozy edice Heritage budou k dostání s
karoserií 90 i 110 - typy karoserie: 90 Hard
Top, 110 Station Wagon. Orientační cena:
Defender 90 HT Heritage od 1 005 150 Kč, Defender 110 SW Heritage od 1 161 240 Kč.
Edice Adventure je určena pro zákazníky, kteří chtějí poznávat svět. Může se pochlubit
novou ochranou podvozku. Orientační cena: Defender 110 Station Wagon Adventure
od 1 393 080 Kč.
Třetí edice Autobiography v České republice dostupná nebude.
více na www.autoweek.cz

Snaha Googlu proniknout do aut vyvolala odpor Audi
Aplikace Android Auto společnosti Google
umožňuje
interakci
řidičů
s
hudbou
poslouchanou v automobilu a s navigačními
systémy. Německé automobilky si však
nepřejí, aby Android ovládal automobily
jako telefony a tablety. Starosti to dělá také
německým politikům. Nechtějí, aby význam
nejdůležitějšího průmyslu v zemi byl oslaben,
pokud by Google získal přístup k údajům o
chování a místě výskytu automobilů a jejich
cestujících.
„Údaje, které shromažďujeme, jsou naše a
nikoli Googlu. Pokud se dostávají do blízkosti
našeho operačního systému, nesmí do něj
zasahovat,“ řekl generální ředitel Audi Rupert
Stadler a podpořil tak předchozí vyjádření
vrcholných představitelů Volkswagenu Martina
Winterkorna a Daimleru Dietera Zetscheho.
Vláda německé kancléřky Angely Merkelové
již v obavě z rostoucí moci Googlu chce
zabránit tomu, aby si kalifornská společnost
vybudovala monopolní pozici jako partner pro
vývoj automobilů, které se budou řídit samy.

„V každém případě musíme zabránit tomu,
aby se náš vývoj stal závislý na společnostech
jako je Google,“ řekl Joachim Pfeiffer,
mluvčí parlamentního bloku Merkelové pro
ekonomickou a energetickou politiku.
Představitelé automobilek i regulátorů trhu
si stále živě uvědomují, jakou lekci dostalo
odvětví mobilních telefonů. Vzhledem k tomu,
že stále více lidí spoléhá na aplikace a služby
v mobilech, Android přinutil výrobce telefonů,
jako jsou Samsung Electronics a HTC, aby plnili
jeho standardy, čímž je z větší části oddělil
od vlastních silných stránek. Po pěti letech od
zavedení tohoto operačního systému evropští
hráči, jako Nokia Oyj a Ericsson, přestali
telefony zcela vyrábět.
Jürgen Reiner z firmy Oliver Wyman soudí,
že čím více se Googlu a dalším výrobcům
softwaru podaří usídlit se v ekosystému
automobilu, tím více peněz spotřebitelů půjde
těmto technologickým společnostem místo
automobilkám.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Kolik stála záchrana automobilek v USA
Konečný účet byl vystaven: američtí
daňoví poplatníci vydali na záchranu
amerického automobilového průmyslu
9,26 miliardy USD. Detroit News uvedly,
že ztráta vznikla při investici amerického
ministerstva financí 79,69 miliardy USD
na záchranu General Motors, Chrysler
Group, Ally Financial a Chrysler Financial.
Ministerstvo získalo zpět 70,43 miliardy
USD prodejem akcií, splátkami půjček, z
dividend a úroků. Ke konečné hodnotě
se dospělo poté, co ministerstvo financí
prodalo svůj poslední podíl 11,4 % v Ally
Financial (dříve GMAC Financial). Dosažená ztráta pro stát, a tedy i daňové poplatníky,
byla výhodnější než zhroucení GM nebo Chrysleru. Kdyby v důsledku toho zaniklo 1,2
milionu pracovních míst, stát byl přišel o 17 miliard USD jen na příspěvku do systému
sociálního pojištění a daních z příjmu za rok 2009.
více na www.autoweek.cz
Continental zlevní dotykové displeje
Třebaže
ovládání
prostřednictvím
dotykové obrazovky se objevuje na
přístrojových deskách ve stále větším
počtu vozidel, běžně si jej nespojujeme s
levnými automobily. To by se mohlo změnit,
neboť firma Continental představila
systém infračervené clony, jenž by mohl
zpřístupnit vícedotykové funkce pro
levnější automobily.
Infračervená clona se skládá ze
čtvercového rámu, na jehož dvou
sousedních stranách jsou umístěny řady
LED diod a na druhých dvou řady fotodiod. Každá LED dioda vyzařuje infračervený
paprsek, který zachytí fotodioda umístěná na protější straně rámu a přemění jej na
elektrický signál. Rám je vestavěn do vnějších hran LCD obrazovky zobrazující stejné
ovládací prvky jako běžné kapacitní dotykové obrazovky. Když se prst dotýká
ovládacích prvků na obrazovce, protne síť infračervených paprsků a některé z nich
přeruší. Analýzou kombinace zasažených fotodiod může systém v reálném čase určit
polohu prstu vzhledem k ovládacím prvkům na obrazovce. Tento systém navíc, na
rozdíl od tradičních dotykových obrazovek, funguje i v případě, že uživatel má běžné
rukavice. Firma Continental předpokládá výrobu od roku 2017.
více na www.autoweek.cz

Rekordní rok 2014 pro Škoda Auto

Škoda v roce 2014 dosáhla nového rekordního
prodeje a poprvé ve své 119leté historii prodala
více než milion vozů. Celosvětové dodávky
zákazníkům vzrostly v loňském roce o 12,7 %
na 1 037 200 vozů (2013: 920 800).
„Značce Škoda se v roce 2014 i v obtížných
podmínkách dařilo a úspěšně pokračovala ve
svém růstu. S novým prodejním rekordem, tedy
s více než jedním milionem prodaných vozů za
jeden rok, značka postoupila do Ligy mistrů
mezi velkými světovými automobilkami. Největší
modelová ofenzíva v historii naší společnosti
plynule nabývá na síle. Od roku 2010 jsme
obnovili téměř celou modelovou paletu a rozšířili
ji do nových segmentů. S našimi novými modely
získáváme stále nové skupiny zákazníků. A
tempo budeme zvyšovat i v příštích letech,“ říká
předseda představenstva společnosti Škoda
Auto Winfried Vahland.

V západní Evropě se značka Škoda v roce 2014
rozvíjela lépe než celkový trh - prodej vzrostl o
11,8 % na 413 200 vozů a tržní podíl zvýšil na
3,4 % (2013: 3,2 %).
Ve východní Evropě včetně Ruska dodala Škoda
v roce 2014 svým zákazníkům celkem 119 200
vozů (2013: 125 400). Tržní podíl značky vzrostl
na 4,3 % z 3,9 % v roce 2013.
Ve střední Evropě značka zaznamenala růst o
18,5 % na 149 900 vozů (2013: 126 500). Tržní
podíl značky Škoda vzrostl na 19,9 % (2013:
19,1 %). Na domácím trhu v České republice
vzrostl prodej automobilky Škoda o 16,9 % na
70 200 vozů (2013: 60 000).
Značného tempa růstu dosahuje Škoda v Číně,
na celosvětově největším trhu značky. Za celý
rok vzrostl počet dodávek zákazníkům o 24 %
na novou rekordní hodnotu 281 400 vozů.

více na
www.autoweek.cz
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Vize Mercedesu o luxusní dopravě
Nikoliv na autosalonu v Detroitu, ale na výstavě
spotřební elektroniky CES v Las Vegas Daimler
představil koncept F015 Luxury in Motion, studii
vozidla ukazující představu o luxusní dopravě
v roce 2030, kdy budou vozidla s autonomním
řízením běžná. To řidičům umožní využít čas na
cestě k práci k zábavě nebo odpočinku.
Čtyři sedadla, včetně sedadla řidiče, lze v
konceptu otáčet, což cestujícím umožní vytvořit
klubové uspořádání a konverzovat. MercedesBenz F015 nabídne soukromí a luxus pro jízdu
přeplněnými centry velkoměst budoucnosti.
"Automobil přeroste svou současnou úlohu
dopravního prostředku a stane se pohyblivým
prostorem k životu," uvedl v Las Vegas šéf
Daimleru Dieter Zetsche.
Daimler se tedy vydává zcela odlišnou cestou,
než jakou před časem prezentovala společnost
Google. Ta rovněž věří v autonomní dopravu,
ale ta by měla být jen doplňkem veřejné dopravy
umožňující dopravení osob na potřebné místo
tím nejprostším způsobem.

Pro Mercedes-Benz ale koncept Luxury in
Motion není jen vizí budoucnosti. Už dnes totiž
luxusní model třídy S nabízí možnost částečně
autonomního řízení v dopravní zácpě nebo
na dálnici. V srpnu 2013 upravený MercedesBenz třídy S absolvoval 100 km jízdy zcela bez
zásahu řidiče z Mannheimu do Pforzheimu, tedy
na trase, na níž Bertha Benzová v roce 1888
předvedla schopnosti vozidla postaveného
Carlem Benzem. Na podzim 2014 MercedesBenz získal v Kalifornii pro své vývojové středisko
v Silicon Valley oprávnění testovat autonomně
řízená vozidla na veřejných komunikacích.
Koncept Luxury in Motion má hybridní pohon
kombinující dvojici akumulátorů s palivovými
články. Nosná struktura vozu a karoserie jsou z
kombinace zpevněného uhlíkového kompozitu,
hliníku a vysokopevnostní oceli. O veškeré
osvětlení se starají LED moduly měnící barvu.

více na
www.autoweek.cz

Překvapení u Audi: hodinky místo klíčku
U Audi se netají tím, že prioritou jsou pro ně autonomní automobily. Na důkaz tohoto tvrzení
koncept Audi A7 piloted driving bez řidiče absolvoval 880 km ze Stanfordu v Silicon Valley
do Las Vegas. „Testovací jízdou ze západního
pobřeží Kalifornie do Las Vegas demonstrujeme
naši vedoucí roli v oblasti autonomní jízdy,“
uvedl Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, člen představenstva společnosti Audi, zodpovědný za
technický vývoj.
Na veletrhu CES v Las Vegas ale automobilka
Audi přišla s velkým překvapením - chytrými
hodinkami, které budou ovládat automobil.
Zařízení je přímo spojeno s konceptem Audi A7
piloted driving, vycházejícím ze standardního
modelu A7. Řidiči umožňuje komunikovat s automobilem. Jednou z jeho funkcí je odemknutí
vozu. Zatím však není jisté, zda zařízení bude
zahrnovat i další funkce, jako jsou ovládání motoru, oken, teploty a podobně. Chytré hodinky
využívají komunikaci na velmi krátkou vzdále-

nost NFC (Near Field Communication), kterou
používá např. mobilní platební systém ApplePay, takže může fungovat i při vybití baterie.
To je velmi důležité, neboť řada ze současných
přenosných zařízení (smartphonů) má akumulátor, jenž je nutné často dobíjet.
Audi chytré hodinky označuje jako určitý typ
mobilního klíčku. Podrobněji však nepopsala
funkce tohoto zařízení ani kdy bude k dispozici. U Audi by ale rozhodně neinvestovali tolik
energie a času, aby navrhli hodinky, které by
dokázaly jen odemykat dveře u auta.
Audi na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las
Vegas předvedlo spoustu dalších technicky vyspělých hraček. Patří k nim i nová generace zvukového systému 3D, chytré laserové světlomety
nebo autonomní sedan A8. Hodinky komunikující s autem se v této záplavě novinek poněkud
ztrácejí.

více na
www.autoweek.cz

CES
Plán Ford Smart Mobility
Ford na veletrhu CES v Las Vegas oznámil
plán Smart Mobility, díky němuž chce
dosáhnout vyšší úrovně v oblastech
konektivity, mobility, autonomních vozů,
zákaznické zkušenosti a tzv. big data.
Během letošního roku spustí Ford po
celém světě 25 různých dopravních
experimentů, zaměřených na zlepšování
zákaznické zkušenosti, vyšší flexibilitu
vlastnických modelů a spolupráci.
„I když zde vystavujeme komunikující
automobily a informujeme o plánech
na autonomní vozy, veletrhu CES se
účastníme z vyšších pohnutek. Podporujeme inovace ve všech složkách našeho podnikání,
abychom se stali společností zaměřenou jak na produkty, tak na mobilitu – a v konečném
důsledku změnili způsob, jímž se svět přepravuje, stejně jako to před 111 lety udělal náš
zakladatel Henry Ford. Představujeme si budoucnost, v níž spolu auta komunikují, řidiči i
auta jsou propojení s městskou infrastrukturou a lidé běžně sdílejí automobily,“ řekl Mark
Fields, prezident a generální ředitel Ford Motor Company.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen na CES 2015 v Las Vegas
Budoucnost patří důsledně propojenému
automobilu s intuitivním ovládáním. S
ohledem na tuto skutečnost vystavuje
Volkswagen
na
veletrhu
spotřební
elektroniky CES v Las Vegas Golf R Touch,
první kompaktní model na světě, jenž lze
různé funkce ovládat gesty - pohybem
ruky bez kontaktu s dotykovým displejem.
Vzniklo tak vozidlo, v němž tvoří člověk a
technika interaktivní celek.
Connected
Golf
zase
představuje
maximálně
propojený
automobil
současnosti. V nejnovější generaci informačního a zábavního systému MIB II slučuje
systém progresivního řízení rozhraní obrovské spektrum aplikací, chytrých telefonů,
tabletů a chytrých hodinek do jednoho funkčního celku.
více na www.autoweek.cz

Martin Prokop s novou motivací pokračuje ve WRC
Martin Prokop a rodinný tým Jipocar Czech
National Team budou i nadále startovat v
mistrovství světa rallye s vozem Ford Fiesta
WRC. K lepším výsledkům by měly pomoci nové
auto a nový dodavatel pneumatik.
Počínaje Portugalskou rallye má Martin Prokop
od šéfa M Sportu Malcolma Wilsona přislíbenu
novou Fiestu, továrně připravené auto nejnovější
specifikace a nikoliv vůz s dva roky starou
homologací. Nová Fiesta dostane především
nový motor a převodovku. Zatímco po stránce
podvozku je v určitých sekcích stávající Fiesta
stále dobrá, motor byl největším handicapem.
Vzhledem k tomu, že Michelin neuzavírá se
soukromými týmy dlouhodobé kontrakty,
mohl Jipocar Czech National Team přejít na
pneumatiky Pirelli. Italská značka mu poskytne
podporu jako svému týmu číslo 1. Italské
pneumatiky by občas mohly být výhodou nikoliv proto, že by byly rychlejší, ale protože
víc vyhovují Prokopovu jezdeckému stylu.
Martin Prokop připustil, že v loňském roce ho
přepadaly pochybnosti: "Loňská sezona nakonec
skončila výborně, ale v jistém ohledu byla jiná
než ty předchozí. Po dlouhé době se nám tak

úplně nedařilo. Po odjetých 100 soutěžích bylo
třeba zamyslet se, zda není čas na změnu."
Pak ale přišel obrat: "Důležitý moment přišel po
soutěži ve Francii, odkud jsem odjel testovat vůz
GT3. S pomocí Jarka Janiše, který pracuje pro
jeden tým v ADAC Masters, jsme při testování
na okruhu našli, co by se dalo zlepšit. Pak
přišly soutěže ve Španělsku a Británii, a to byly
moje nejlepší rallye co se týče rychlosti. Ty mne
přesvědčily, že se s tím dá něco dělat a získal
jsem novou motivaci."
"Uvažoval jsem i o nižší kategorii, protože
každý chce vyhrávat. Ale nemá smysl odcházet
z královské kategorie - cesta zpět by znamenala
konec. Proto jsem se rozhodl zkusit pokořit
dosud nejlepší umístění českého jezdce v
mistrovství světa, což bylo 8. místo Romana
Kresty s továrním Fordem v roce 2005, a splnit
dlouhodobý cíl nejlepšího umístění v mistrovské
rallye, což znamená stupně vítězů. Myslím,
že na to máme. Nové auto je velkou motivací.
Pak se nebudeme moci na nic vymlouvat, ale
nebojím se toho," uzavřel Martin Prokop.
Více na

