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FILOSOFICKÁ OLYMPIÁDA 2020

I. DĚJINY FILOSOFIE
VŠEOBECNÝ PŘEHLED

Dějiny filosofie představují tisíciletý neustále kriticky přezkoumávaný a doplňovaný proud různých úvah a idejí o světě, člověku a jeho místu v něm. V odpovědním archu označte křížkem
vždy jedno písmeno (a, b, c, d...), představující správnou odpověď (správná odpověď = 1 bod; za nesprávnou odpověď se body
neodečítají). V této části lze celkem získat 30 bodů.,

1. CO POVAŽOVAL ZA PŮVODNÍ PRALÁTKU (ARCHÉ) HÉRAKLEITOS? (1B)
a)

vodu		

b)

vzduch		

c)

oheň		

d)

atom

2. JAKÁ VÝTKA KE SPOLUOBČANŮM VYPLÝVÁ ZE SÓKRATOVA VÝROKU „VÍM,
ŽE NIC NEVÍM“? (1B)
a)

To, že si neuvědomují svoji
nevědomost

c)

To, že jsou nezvdělaní a nic neví

b) To, že uznávají zákony obce		
d) To, že si neváží Sókratova vědění

3. KTEROU Z MYŠLENEK NENALEZNEME V PLATÓNOVÝCH DIALOZÍCH? (1B)
a)

Mýtus o jeskyni

b) Nesmrtelnost duše

c)

Vnitřní hlas – daimonion

d) Smyslem života je dosažení slasti

4. V PLATÓNOVĚ ÚSTAVĚ SÓKRATÉS VYKRESLUJE IDEÁLNÍ STÁTNÍ
USPOŘÁDÁNÍ, V JEHOŽ ČELE STOJÍ: (1B)
a)

Filosof – všestranně vzdělaný mudrc

c)

Lid – představa demokracie

b) Kondominium – tandemová vláda představitele světské a církevní moci
d) Vůdce – ten nesilnější

5. ARISTOTELOVA ETIKA CTNOSTÍ SE VYZNAČUJE DŮRAZEM NA: (1B)
a)

Střed – zlatá střední cesta mezi dvěma
extrémy

b) Požitek – ctnostné je to, co přináší
potěšení a slast

c)

Askezi – zdrženlivý způsob života,
radikální odříkání si potěšení

d) Boží písmo – modlitbu a práci
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6. POJEM PREDESTINACE U SV. AUGUSTINA OZNAČUJE: (1B)
a)

Schopnost lidí předvídat a ovlivňovat
vlastní osud.

b) Předurčení, zda bude dotyčný spasen, či
zatracen.

c)

Vrozené vlohy milovat bližního svého jako
sebe samého.

d) Proces přijímání nejen těla Kristova, ale
i krve v podobě mešního vína z kalicha.

7. SPOR O UNIVERZÁLIE (OBECNÉ POJMY) BYL VEDEN MEZI SKUPINAMI: (1B)
a)

Realistů a nominalistů			

b) Materialistů a idealistů		

c)

Egoistů a altruistů

d) Racionalistů a empiriků

8. KDO JE AUTOREM SLAVNÉHO PROHLÁŠENÍ „POCHYBUJI, TEDY MYSLÍM;
MYSLÍM TEDY JSEM“? (1B)
a)

Gottfried Wilhelm Leibnitz

b) Baruch Spinoza

c)

René Descartes

d) Tomáš Garrigue Masaryk

9. POJEM TABULA RASA POPISOVANÝ JOHNEM LOCKEM OZNAČUJE: (1B)
a)

Představu, že se lidé rodí jako “smečka
vlků”, jsou útoční, zlí a sobečtí.

c)

Předpoklad, že se lidé narodí jako
“nepopsaný list” a bez jakýchkoliv znalostí
a vědomostí - ty později získávají
prostřednictvím svých smyslů.

b) Představu, že se lidé rodí jako “andělé
na nebesích”, jsou vysoce kooperativní,
altruističtí a mírumilovní.
d) Předpoklad že to, kým se člověk narodí,
je “hotová kniha” – jeho následná změna
převýchovou není možná.

10. KTERÝ Z AUTORŮ NEPATŘÍ MEZI STŘEDOVĚKÉ KŘESŤANSKÉ MYSLITELE?
(1B)
a)

Boethius

b) Tomáš Akvinský

c)

Jan Duns Scotus

d) René Descartes

11. CO ŘÍKÁ KANTŮV KATEGORICKÝ IMPERATIV? (1B)
a)

Jednej tak, aby tvé jednání ve svých
důsledcích prospělo co nejvíce lidem.

b) Jednej tak, aby ti chování přineslo co
nejvíce potěšení.

c)

Jednej tak, jak říkají zákony toho kterého
státu.

d) Jednej tak, aby se tvé chování mohlo stát
obecným zákonem.
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12. TEODICEA JE PROBLÉM VĚNUJÍCÍ SE OTÁZCE: (1B)
a)
c)

Existence zla ve světě, který stvořil
všemocný, vševědoucí a dobrotivý Bůh
Účelu a smyslu lidského života

b) Bytí a času
d) Lidské přirozenosti a tomu, zda má
člověk ze své podstaty sklon k násilí, či je
mírumilovný

13. KTERÝ POJEM NENÍ TYPICKÝ PRO FILOSOFII KARLA MARXE? (1B)
a)

Odcizení

b) Proletariát

c)

Kasta

d) Třída

14. V DÍLE KTERÉHO AUTORA LZE NALÉZT MYŠLENKU NADČLOVĚKA? (1B)
a)

Friedrich Nietzsche

b) Georg Wilhelm Friedrich Hegel

c)

Karl Marx

d) Søren Kierkegaard

15. MEZI EXISTENCIALISTICKÉ MYSLITELE NEPATŘÍ: (1B)
a) Jean-Paul Sartre

b) Albert Camus

c) Simone de Beauvoir

d) David Hume

16. TZV. SORITES PARADOXY VYPLÝVAJÍ Z FILOSOFICKÉHO PROBLÉMU
VÁGNOSTI. TEN SE ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO TÝKÁ OBTÍŽNÉHO
STANOVENÍ JASNÝCH HRANIC NĚKTERÝCH POJMŮ. U VÁGNÍCH POJMŮ
EXISTUJÍ PŘÍPADY, U NICHŽ SE NEDÁ JEDNOZNAČNĚ URČIT, ZDA POD NĚ
URČITÉ PŘEDMĚTY SPADAJÍ, ČI NIKOLIV. ROZHODNĚTE, U KTERÉHO Z NÍŽE
UVEDENÝCH POJMŮ LZE ROZEZNAT OSTRÉ (ZAKŘÍŽKUJTE „O“)
A NEOSTRÉ (ZAKŘÍŽKUJTE „N“) HRANICE. (5B)
a)

hromada písku

f)

plešatý člověk

b) senátor

g) sudé číslo

c)

h) bohatý člověk

plnoletý člověk

d) opilý člověk

i)

vítěz Filosofické olympiády

e) střelec gólu

j)

trestně stíhaný člověk

3

FILOSOFICKÁ OLYMPIÁDA 2020

17. V LEVÉM SLOUPCI NAJDETE RŮZNÉ HISTORICKÉ EPOCHY, VE SLOUPCI
PRAVÉM POTOM ZNÁMÉ SVĚTOVÉ FILOSOFY. PŘEČTĚTE SI ÚRYVKY a), b),
c), d), e) A POKUSTE K NIM PŘIŘADIT JEJICH AUTORA A OBDOBÍ VZNIKU.
(5B)

a)

1) antika

i) Albert Camus

2) středověk

ii) Aristotelés

3) novověk

iii) Immanuel Kant

4) 19. století

iv) Karl Marx

5) 20. století

v) Tomáš Akvinský

Musí se říci, že paterou cestou lze dokázat, že Bůh je. První pak a zřejmější cesta je, která
se bere strany pohybu. Vše, co je pohybováno, je pohybováno od jiného (…). Tu však nelze postupovat do nekonečna, protože tak by nebylo žádného prvního pohybujícího. Tedy
je nutno dojít k nějakému prvnímu pohybujícímu, které by nebylo od nikoho pohybováno,
a jím všichni rozumějí Boha.

b) Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů. Svobodný a otrok, patricij
a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovaryš, vedli nepřetržitý boj, tu skrytý, tu
otevřený, boj, který pokaždé skončil revolučním přetvořením celé společnosti nebo
společným zánikem bojujících tříd.
c) Jest zřejmo, že obec jest útvar přirozený a že člověk jest bytost přirozeně určená pro život
v obci, a že ten, kdo od přirozenosti a ne jenom náhodou žije mimo obec, jest bytostí buď
špatnou anebo lepší než člověk (…) Jest zjevno, proč člověk jest bytostí určenou pro pospolitý
život, více než každá včela a každý stádový živočich, neboť ze živočichů jenom člověk má
řeč.
d) Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický problém: to je sebevražda. Rozhodnout se,
zda život stojí nebo nestojí za to, abychom ho žili, znamená zodpovědět základní filozofickou
otázku. Všechno ostatní, zda je svět trojrozměrný, zda duch má devět nebo dvanáct kategorií,
je až druhotné. (…) Je zcela lhostejné, co se kolem čeho otáčí, zda Země kolem Slunce nebo
naopak. Po pravdě řečeno, je to malicherná otázka.
e) Osvícenství je, když člověk opustí svou nesvéprávnost, kterou si způsobil vlastní vinou. Nesvéprávnost je neschopnost používat vlastního rozumu bez vedení jiných. Tato nesvéprávnost je způsobena vlastní vinou, jestliže není způsobena nedostatkem rozumu, ale nedostatkem rozhodnosti a odvahy používat vlastní rozum bez vedení jiných.
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18. ROZDĚLENÍ NA ANALYTICKÉ A SYNTETICKÉ VÝROKY JAKO PRVNÍ
PODROBNĚJI PROVEDL FILOSOF IMMANUEL KANT VE SVÉM DÍLE KRITIKA
ČISTÉHO ROZUMU. PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DEFINICE A ROZHODNĚTE,
KTERÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH VÝROKŮ JSOU ANALYTICKÉ (OZNAČTE „A“)
A KTERÉ SYNTETICKÉ (OZNAČTE „S“). (5B)
Výroky se z hlediska logiky skládají z tzv. subjektu, který zhruba odpovídá gramatickému
předmětu (např. „plešatý muž “, „strom“, „Lenka“, „plavání“ apod.) a predikátu – tedy toho, co
se ve výroku o subjektu vypodívá (např. „... nemá vlasy“, „... roste v lese“, „... ráda hraje hokej“, „...
je zdravé“. Celý výrok, pak může např. znít „Plešatý muž nemá vlasy“ nebo „Lenka ráda hraje
hokej “. Všechny výroky pak lze dělit na tzv. analytické a syntetické:

a)

•

Analytické výroky jsou pravdivé bez dalšího zkoumání, neboť to, co se v jejich predikátu
vypovídá o subjektu, je v tomto subjektu již skrytě obsaženo. Jedná se o tautologie, které
nepodávají žádnou novou informaci o stavu věcí, pouze vysvětlují pojem.

•

Syntetické výroky sdělují cosi nového a rozšiřují poznání, i když jejich případnou pravdivost
je třeba ověřit empirickým pozorováním. Predikát v tomto případě vypovídá o subjektu
něco, co není již obsaženo v jeho definici.

Na území ČR se vrátili vlci.

g) Stůl v naší kuchyni má tvar elipsy.

b) Trojúhelník má tři strany.

h) Můj otec je učitel.

c)

i)

Vraník je černý kůň.

j)

Kampanologie je věda, která se zabývá
vznikem, vývojem, výzdobou, funkcí a
akustikou zvonů.

Vdovy jsou ženy, kterým zemřel manžel.

d) Včera jsem vypil dvě piva.
e) Led je zmrzlá voda.
f)

Dvě poloviny tvoří celek.
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II. KRITICKÉ MYŠLENÍ
A ARGUMENTACE

Argumentace je důležitou součástí našeho každodenního života. Jejím hlavním cílem je přesvědčit druhé o správnosti vlastních tvrzení. Za tímto účelem se
někteří diskutéři uchylují – ať už vědomě nebo nevědomě – k praktikám, které vybočují z pravidel férové
argumentace. Tehdy mluvíme o tzv. argumentačních
faulech, a teoretici, kteří se touto problematikou zabývají, je klasifikují do několika kategorií. Níže naleznete
některé konkrétní příklady nejznámějších argumentačních faulů. V této sekci lze získat maximálně 15 bodů.

1) PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ ÚRYVEK A ROZHODNĚTE, KTERÁ Z DEFINIC
ARGUMENTAČNÍCH FAULŮ (a, b, c), TENTO ÚRYVEK VYSTIHUJE. (3B)
„Každá země, ve všech regionech, musí nyní udělat rozhodnutí. Buď jste s námi, nebo s teroristy.“
(George W. Bush ml.)
a) nakloněná rovina:

Argumentační klam, který chybně propojuje určitou událost nebo čin
se sérií navazujících událostí, které nutně povedou k dramatickým
nebo katastrofálním následkům.

b) red herring:
(uzený sleď)

Tento argumentační faul získal své jméno podle výcvikové praktiky,
která sloužila ke zdokonalování schopností loveckých psů. Lovci záměrně používali pach sleďů, aby je svedli z lovecké stezky a mohli tak
cvičit jejich pozornost. Podobným způsobem funguje i tento argumentační klam. Odvádí pozornost od meritu věci prostřednictvím zástupných problémů.

c) falešné dilema:

Jedná se o argumentační techniku, která při představování určitého
tématu zavádějícím způsobem redukuje možnosti volby např. názorových pozic, čímž zkresluje, či zamlčuje reálné alternativní možnosti.
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2) PŘEČTĚTE SI DEFINICE ARGUMENTAČNÍCH FAULŮ (I, II, III) A PŘIŘAĎTE K
NIM ODPOVÍDAJÍCÍ PŘÍKLADY ARGUMENTŮ, VE KTERÝCH SE NACHÁZEJÍ
(a, b, c, d, e). KE KAŽDÉ DEFINICI PATŘÍ PRÁVĚ JEDEN PŘÍKLAD. (6B)
I) Post hoc ergo
propter hoc:

(z lat. “po tomto, právě kvůli tomu”): Argumentační klam, který kauzálně
propojuje dvě na sobě nezávislé události z toho důvodu, že nastaly po
sobě. Jinými slovy, tato argumentační technika chybně vyvozuje, že
jedna událost podmiňuje druhou pouze na základě jejich časové posloupnosti.

II) Slaměný panák:

Argumentační faul, který vykresluje zavádějícím způsobem oponentní argument za tím účelem, aby mohl být jednoduše odmítnut. Z této
úskočné strategie je odvozen i jeho název: stejně jako je jednodušší
čelit karikatuře oponentního názoru, tak je jednodušší bojovat se slaměnou atrapou určenou k odhánění ptactva než s reálným člověkem.

III) Definice kruhem:

Chybný argument, který obsahuje v závěru vlastní premisy. Tento typ
argumentu nepřináší žádné nové informace, které by potvrzovaly,
nebo vyvracely jeho závěry. Definice kruhem tak pouze kruhově odkazuje na obsah, který by měla sama vysvětlit.

Příklady:
a)

Studovat filosofii je tou nejhorší volbou, kterou člověk může v životě udělat. S diplomem z filosofie nenajdeš v životě práci, nikdo o tebe nebude mít zájem a skončíš v nejlepším případě
někde na ubytovně. Jestli vystuduješ filosofii, skončíš sám a na okraji společnosti.

b) Ing. Rudolf Pečínka byl zvolen v květnu minulý rok novým starostou naší vesnice Horní Sedlec a vystřídal na tomto postu po osmi letech svoji předchůdkyni Milenu Stránskou. Pouhý
měsíc poté vyhrál Horní Sedlec prestižní cenu Vesnice roku, která je udělována každý rok
nejlépe spravovaným vesnicím v České republice. Je vidět, že Ing. Pečínka byl pro naši vesnici tou nejlepší volbou. Jen co přišel do úřadu, zajistil nám vítězství!
c)

Feminismu nikdy nešlo o rovnoprávnost mezi muži a ženami, ale jedná se o štvavou ideologii, která šíří ve společnosti nenávist. Jejím hlavním nepřiznaným cílem je rozložit tradiční
hodnoty, převzít politickou moc, nastolit nadvládu jednoho pohlaví nad druhým, a tím nás
zbavit toho nejcennějšího, co na světě existuje: lidské svobody.

d) Dnes jsme měli ve škole místo klasické hodiny dějepisu debatu o komunismu s jedním profesorem historie z Masarykovy univerzity. Na konci debaty nás vyzval, ať pro lepší budoucnost naší země volíme v příštích volbách liberální strany. Je to profesor historie, tak to bude
asi pravda.
e) Zabíjet zvířata za účelem zisku potravy je ve vyspělém západním světě jednoduše nemorální, protože to je zcela neetické. A co je neetické, je zároveň špatné.

7

FILOSOFICKÁ OLYMPIÁDA 2020

3) KE KAŽDÉ NÍŽE UVEDENÉ DEFINICI ARGUMENTAČNÍ CHYBY I) A II)
VYTVOŘTE JEDEN JEDNODUCHÝ PŘÍKLAD ARGUMENTU, KTERÝ DANÉ
DEFINICI ODPOVÍDÁ. (6B)
I) Argumentum
ad hominem:

Argumentační faul, který odvádí pozornost od věcné podstaty argumentu oponenta a místo toho útočí přímo na jeho osobu, např. vzhled,
vlastnosti, minulost, pověst, domnělé nekalé úmysly atd.

II) Důraz na tradici:

Argumentační faul, který se odvolává při zdůvodňování určitého závěru
na tradice či zvyky. Nicméně, pouze to že se něco tradičně dělá nebo
po staletí říká, ještě neznamená, že je to tak správně doopravdy.
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III. HRY A MYŠLENKOVÉ
EXPERIMENTY
VE FILOSOFII

Filosofie nemusí být pouze sumou nauk. Jak jsme viděli
v předchozí sekci, je také důležitým nástrojem při posuzování oprávněnosti různých úsudků. Filosofie však umí být
navíc hravá. To se projevuje např. v tzv. myšlenkových experiment, což je nástroj, který je ve filosofii často užíván,
a který, zjednodušeně řečeno značí určitý myšlenkový test.
V jeho rámci si představujeme praktické dopady určité hypotézy,
jejíž fyzický důkaz je buď neproveditelný nebo problematický.
V této sekci lze celkem získat až 17 bodů...

1) MEZI NEJSLAVNĚJŠÍ UMĚLECKÉ POČINY ITALSKÉHO RENESANČNÍHO
MALÍŘE RAFFAELA SANTIHO PATŘÍ MONUMENTÁLNÍ FRESKA ATHÉNSKÉ
ŠKOLY, ZOBRAZUJÍCÍ MJ. POSTAVY ŘECKÝCH FILOZOFŮ PLATÓNA A
ARISTOTELA. (4B)
Existují minimálně tři způsoby, jak rozpoznat, kdo je Platón a kdo Aristotelés.

• POKUSTE SE IDENTIFIKOVAT, KDO JE KDO A UVEĎTE
ALESPOŇ JEDEN DŮVOD, PROČ SI TO MYSLÍTE.
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2) KLASICKÝ UTILITARISMUS PATŘÍ MEZI KONSEKVENCIONALISTICKÉ
ETICKÉ SMĚRY, JEŽ HODNOTÍ SPRÁVNÉ A NESPRÁVNÉ JEDNÁNÍ PODLE
DŮSLEDKŮ, KE KTERÝM BEZPROSTŘEDNĚ VEDE. SPRÁVNÝM JEDNÁNÍM
JE POTOM TAKOVÉ, KTERÉ MAXIMALIZUJE ŠTĚSTÍ A BLAHO LIDÍ (HLAVNÍ
IDEOU TEDY JE USILOVAT O ZAJIŠTĚNÍ CO NEJVĚTŠÍHO DOBRA PRO CO
NEJVĚTŠÍ POČET OSOB). (4B)
Nyní si představte hypotetickou situaci, kdy v nemocnici leží čtyři pacienti a každému z nich
chybí jeden životně důležitý orgán. Jedinou cestou k přežití je transplantace srdce, plic a ledvin
od naprosto zdravé osoby, která zrovna přichází k rutinní pravidelné prohlídce.

• JAKÝM ZPŮSOBEM BY SE DŮSLEDNÝ ZASTÁNCE
KLASICKÉHO UTILITARISMU ZACHOVAL A PROČ?
a) Zdravou osobu by usmrtil a rozdělil její orgány mezi čtyři pacienty, kteří je potřebují.
b) Zdravou osobu by usmrtil a srdce, plíce a ledviny by rozdělil plnohodnotně mezi tři pacienty,
zatímco jeden z nich by zemřel.
c) Zdravé osobě by odebral jednu plíci a jednu ledvinu (operaci by tak přežila) a oba orgány by
dal dvěma pacientům, zatímco další dva by zemřeli.
d) Zdravou osobu by nechal odejít bezpečně odejít, zatímco všichni čtyři pacienti by zemřeli.

-
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3) ČTYŘI UVEDENÉ PŘÍKLADY MYŠLENKOVÝCH EXPERIMENTŮ (a, b, c,
d) ROZVÍJÍ KONKRÉTNÍ ARGUMENTACI V NĚKTERÉ ZE ČTYŘ VELKÝCH
OTÁZEK  FILOSOFIE A ETIKY (i, ii, iii, iv). ROZHODNĚTE NA ZÁKLADĚ ZNĚNÍ
PŘÍKLADU MYŠLENKOVÉHO EXPERIMENTU, K JAKÉ FILOSOFICKÉ OTÁZCE
SE VÁŽE. (4B)
i)

svobodná vůle

iii) přípustnost interrupce

a)

ii) environmentální etika
iv) otázka identity

Probudíte se a zjistíte, že ležíte v posteli zády
k sobě s bezvědomým houslistou, který trpí fatálním selhání ledvin. Společnost milovníků hudby vás minulou noc unesla, aby napojila houslistův oběhový systém na váš. Nyní vás osloví ředitel
nemocnice: „Podívejte, je nám líto, že s vámi takto
naložili. Ale stalo se a odpojení houslisty by nyní
vedlo k jeho smrti. Nicméně nezoufejte, je to jen
na několik měsíců. Za tu dobu se houslista uzdraví a bude možné jej bezpečně odpojit.“ Je vaší
morální povinností přistoupit na tuto podmínku?
(autorka: Judith Jarvis Thomson)

b) Představte si […] dobrovolně závislého člověka, který nechce, aby se věci měly jinak. Kdyby se jeho závislost nějak zmenšila, dělal by všechno možné, aby
ji vrátil do původního stavu. Kdyby jeho touha po droze začala slábnout, podnikl by kroky, aby jí vrátil sílu.
(autor: Harry Frankfurt)

c)

V záchranném člunu nás sedí řekněme 50. Buďme velkorysí a předpokládejme, že kapacita naší lodi je o deset
míst vyšší, což dělá 60 […]. Nás 50 v záchranném člunu
uvidí plavat ve vodě dalších 100. Žádají nás o vstup na loď
nebo o potraviny. Jak budeme reagovat na jejich prosby?
(autor: Garrett Hardin)
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d) Kdyby byla nějaká slavná loď neustále opravována tak, že se nahradí stará prkna novými […], byla
by po všech výměnách stejnou lodí jako na začátku? A kdyby si někdo ponechal stará vyjmutá
prkna a následně je sestavil stejným způsobem
a opět z nich postavil loď, byla by to loď totožná s první lodí? A mohlo by to znamenat, že by
tu byly dvě stejné lodě? To je přece absurdní.
(autor: Thomas Hobbes)

4) PŘEDSTAVTE SI NÁSLEDUJÍCÍ SITUACI: TŘI STUDENTKY LOGIKY HANA,
ZUZANA A TEREZA SEDÍ PŘED ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOU V KAVÁRNĚ
A POPÍJEJÍ KÁVU. PO NĚJAKÉM ČASE ZA NIMI PŘIJDE OBSLUHA A PTÁ SE
JICH: „PŘEJETE SI VŠECHNY TŘI PLATIT?“ STUDENTKY OBSLUZE ODPOVÍ
V TOMTO POŘADÍ: HANA – ZUZANA – TEREZA (VIZ DIALOGOVÉ BUBLINY).
POKUSTE SE VYSVĚTLIT, PROČ HANA A ZUZANA ODPOVÍDAJÍ „NEVÍM“,
ZATÍMCO TEREZE UŽ JE JASNÉ, ŽE SI VŠECHNY TŘI DOOPRAVDY PŘEJÍ
ZAPLATIT. (5B)
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