
 

 
 

 

 

    

Okresní konference  

V sobotu  18. ledna  proběhla 

v Břeclavi OK KSČM. 

Pětapadesát delegátů, kteří 

zastupovali vaše základní 

organizace, rozhodlo o vedení 

našeho okresu pro další dva 

roky, zvolilo své delegáty na 

další stranická jednání a 

navrhlo kandidáty do vyšších 

stranických orgánů a do 

krajského zastupitelstva. Na 

konferenci probíhala také kritická diskuse k vedení strany, k práci 

s mládeží a také k celospolečenským politickým tématům.  

Konference byla zahájena krátce po deváté hodině státní hymnou. 

Předseda OV s. Šprtel zhodnotil práci OV za poslední dva roky a 

zároveň nastínil, co nás čeká v tomto roce. Práci komisí OV zhodnotili 

jejich předsedové, za ORK s. Hába a za ORoK s. Blažej. Po vystoupení 

s. Švendové za mandátovou komisi, která zhodnotila, že okresní 

konference je usnášeníschopná, přednesl zprávu volební komise s. 

Blažej. Představil všechny navržené kandidáty a seznámil přítomné se 

způsobem jednotlivých voleb. V krátké přestávce v jednání odvolilo 

všech 55 delegátů a sčítání hlasů se ujala volební komise. Mezitím 

v sále probíhala diskuse, kterou zahájil 1. místopředseda ÚV KSČM s. 

Šimůnek. Konference se zúčastnili i zástupci našich spřátelených 

organizací. Za KČP přednesl zdravici s. Baťka a za ČSBS s. Vaněk. 

VYDÁVÁ SE PRO VNITROSTRANICKOU POTŘEBU - PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ DÁL! 

ročník VII/2 - 2020 



www.kscmbreclav.cz  [- 2 -] 
 

Oba ocenili vzájemnou spolupráci těchto organizací a KSČM. 

Probíhající diskuse nastolila řadu témat, která bude nové složení OV 

rozpracovávat a přenášet dál. Musíme se zabývat prací s mládeží a 

možností, jak k nám mládež přitáhnout. Co jim můžeme nabídnout a co 

nového by nám mohla přinést právě mladá generace. Musíme opět 

otevřít otázku kumulace funkcí a příležitostí pro mladší generaci. 

Dalším závažným tématem otevřeným v diskusi bylo i „vymývání 

mozků“ a s tím spojené přepisování dějin. K těmto otázkám bychom 

měli využít řadu našich historiků a najít způsob, jak přenést objektivní 

závěry jejich práce do společnosti. 

Po ukončení diskuse přednesl s. Blažej druhou zprávu volební komise, 

tentokrát už s výsledky voleb.  Do čela OV byl znovu zvolen s. 

Stanislav Šprtel. Také místo předsedy ORoK obhájil jeho dlouholetý 

předseda s. Blažej. Změna proběhla na místě předsedy ORK, kam byl 

zvolen s. Kovařík. Členy Okresního výboru v nadcházejícím období 

budou s. Stiglerová, s. Kadles, s. Laucká, s. Lehutová, s. Živná, s. 

Hájek, S. Šišulák, S. Florus, s. Lyčka, s. Chmela, s. Langerová a s. 

Dačo. S. Šprtel byl rovněž potvrzen jako zástupce okresu do ÚV KSČM 

a zároveň navržen na člena VV za Jihomoravský kraj. O tomto bude 

následně rozhodovat krajská konference. Ta bude také volit předsedu 

JmKV, kam byl za náš okres nominován s. Šprtel. Členy JmKV se stali 

s. Šprtel, s. Stiglerová a s. Lehutová. Krajská konference 

jihomoravského kraje se bude konat 29. 2. a zastupovat nás na ní budou 

s. Šprtel, s. Šišulák, s. Živná, s. Smejkalová, s. Stiglerová, s. Lehutová, 

s. Hájek a s. Florus. Dále nás čeká celostranický sjezd. Tentokrát bude 

v Brně v termínu 18. – 19. 4. Na sjezd byli nominováni s. Šprtel, s. 

Šišulák, s. Živná, s. Smejkalová, s. Stiglerová, s. Lehutová, s. Hájek a s. 

Švendová.  

V rámci diskuse zazněl i příspěvek s. Pernici, předsedy OV Blansko, 

který připomínal letošní volby do krajského zastupitelstva. Upozornil 

hlavně na dostatečnou přípravu kampaně. I do těchto voleb poslala 

okresní konference zástupce okresu Břeclav. V čele břeclavské části 

kandidátky bude s. Tesařík, současný krajský zastupitel a starosta obce 

Tvrdonice. Na dalším místě ho bude doplňovat Vojtěch Jedlička, 

zastupitel města Mikulov, který pracuje i v komisích města 

zabývajících se výstavbou a rozvojem.  

Všem zvoleným přejeme hodně sil do práce.  

Konference byla ukončena Internacionálou. 

Katka Stiglerová 
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NAPSALIJSTE NÁM 
 

Proč Evropský parlament přepisuje dějiny 
 

Stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Když všechny sdělovací 

zdroje, kultura, a dokonce školní osnovy hlásají a lijí do hlav neustále 

a opakovaně jistá tvrzení, uvěříte jim. Uvěříte, že 2x 2 = 5, že existuje 

bůh, že bombardování je humanitární, že Mein Kampf je o čistém boji 

proti židovským a marxistickým parazitům, že Stalin byl zrůda, Hitler 

gentleman bránící svět před bolševismem, že Rusko je agresor, že 

Amerika agresor není, že když bombardovala 1945 – 2005 dvacet pět 

zemí a svrhovala vlády v padesáti státech, tak jen a jen proto, aby jim 

donesla demokracii. Uvěříte, zvláště když lži jsou zobecněny a 

legalizovány takovou významnou institucí, jakou je Evropský 

parlament. 

 

EP vydal a odsouhlasil 19. 9. 2019 „Usnesení o významu evropské 

paměti pro budoucnost Evropy“ – autorkou je Věra Jourová. Z našich 

europoslanců jediná K. Konečná hlasovala proti. Neuvěřila. Ostatní 

také možná nevěří, ale potřebují předělat pravdu na „novou pravdu“, a 

to podle Orwella: Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost (tj. předělá 

ji, jak potřebuje). Proč usnesení vzniklo? Ministr Petříček citoval: „na 

připomínku odkazu zločinů spáchaných komunistickými, nacistickými 

a dalšími diktaturami a na jejich oběti“. Ale zdravý rozum hned 

pozná, že usnesení vzniklo jako potřeba k vystupňování protiruské 

propagandy. Z množství slov trčí a píchá do očí: l. že Rusko má 

stejnou vinu na II. světové válce jako Německo, neboť válka je 

„bezprostředním důsledkem smlouvy Molotov – Ribentrop“ z 23. 8. 

1939 (ten den „by se měl stát Dnem památky totalitních režimů“), 2. 

že německý fašismus je rovný stalinismu, 3. že po válce střední a 

východní Evropa „trpěla sovětskou okupací a komunistickými 

diktaturami, byla jí upřena svoboda, svrchovanost, důstojnost, lidská 

práva a společensko- hospodářský vývoj“, 4. že „Rusko má snahy 

maskovat zločiny komunismu, oslavovat sovětský totalitní režim a 
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podporovat názor, že skutečnými iniciátory války byli Polsko, 

pobaltské státy a západ“. Proto usnesení žádá Komisi, „aby přijala 

rozhodná opatření“ – zařadit tato fakta do osnov všech škol, likvidovat 

pomníky a památníky.  

Usnesení zmiňuje živý řetěz Litevců, Lotyšů, Estonců k 50. výročí 

paktu Molotov – Ribbentrop, ale nezmiňuje dnešní nebezpečí 

legálních oslav a pochodů fašistů v těchto zemích a na Ukrajině, 

nezmiňuje fašistické puče 1926 – 1935 v těchto zemích. Nezmiňuje 

ani Frankův fašistický puč ve Španělsku, občanskou válku a diktaturu. 

Vždyť Franko dva měsíce před svou smrtí r. 1975 podepsal trest smrti 

pěti levicovým aktivistům. Nezmiňuje ani fašistické aktivity Polska, 

tj. paktování Pilsudského s Hitlerem – podepsání smlouvy 25. 2. 1934, 

a přípravu vpádu Německa, Polska, Anglie, Japonska do SSSR na rok 

1935. Stalin díky agentovi kolem Pilsudského to věděl. K vpádu 

nedošlo, neboť Anglie vyžadovala i účast Francie, ale ta smlouvu 

odmítla. Nezmiňuje ani marné snahy Stalina jednat na jaře a v létě 

1939 s Anglií a Francií. Nezmiňuje, že Stalin si uvědomoval: l. 

polsko-německou smlouvu z r. 1934, 2. plán polského generálního 

štábu na zničení Ruska, 3. anšlus Rakouska v březnu 1938, které 

marně žádalo Anglii a Francii o pomoc, 4. mnichovskou zradu v září 

1938, 5. neúspěšné rozhovory s Anglií a Francií o kolektivní 

bezpečnosti, 6. že bolševickému Rusku nikdo nepomůže. Dělal vše 

pro obranu státu, a tak byla podepsána smlouva o neútočení a 

navrácení území, které roku 1920 intervenční vojska maršála 

Pilsudského dobyla, tj. západní Ukrajiny a Běloruska. Bez bojových 

střetů, bez bombardování tak získal 17. 9. 1939 zpět 10 milionů 

Ukrajinců a Bělorusů. 

 

Usnesení v posledních třech bodech vyzývá k zákazu neofašistických 

a neonacistických skupin, sdružení a nadací, vyzývá k boji za lepší 

svět, za otevřenou, tolerantní společnost. Ale celé usnesení je jen 

velké množství slov, málo historické pravdy a velká protiruská 

propaganda. 

                                                                                    Ivana Filipská st. 
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OKÉNKO KLUBU SENIORŮ 
Zhodnocení činnosti 
 

Členové KS se v 

roce 2019 sešli 

celkem 45x. Kromě 

tradičních oslav 

narozenin jsme 

oslavili 1x 

devadesátku Karla 

Hurbiše, 2x 

pětaosmdesátku 

Josefa Pihára a 

Jaroslava Ševčíka, 1x sedmdesátku Dany Poláčkové, 2x 

pětasedmdesátku Jany Stejskalové a Josefa Maděry a 1x pětašedesátku 

Jaroslava Baťky.. 

 

Největší událostí v roce bylo posezení v Selském dvoře v Moravské 

Nové Vsi, kde jsme oslavili 13. 3.2019 již 600. setkání od našeho 

ustanovení Klubu seniorů SLZa. Samozřejmě si připomeňme již 

tradiční tzv. zabijačku, na které se podíleli OV KSČM, KČP a náš 

Klub seniorů SLZa. V našem klubu seniorů probíhali různé diskuse na 

současnou politickou situaci ve světě, EU, republice i v okrese 

Břeclav, případně v samotné Břeclavi. Pravidelně se hodnotily akce, 

kterých se naši členové ve větším či menším počtu zúčastnili. Ať to 

byly akce organizované OV KSČM, KČP, ČSBS, ČRS nebo i 

samotným Městským úřadem. 

 

Uvádím akce, tak jak šly, podle kalendáře: 25.1. Výroční členská 

schůze KČP, 9.3. MDŽ, 21.3. Výroční schůze ČRS, 6.4. seminář KČP 

v Brně, 1.4. zájezd do Svatobořic - Mistřína na vyhlazovací tábor, 

památník popravených partyzánů a město Kyjov, 15.4. pietní akt k 

osvobození Břeclavi, 19.4. bodování vín na výstavu k 1. máji, 1.5. 

svátek práce v Břeclavi, 2.5. pietní akt k 70. výročí popravy hrdiny 
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Jana Černého, prohlídka vojenského muzea v Moravské Nové Vsi, 

3.5. pietní akt k úmrtí armádního generála a prezidenta ČSR Ludvíka 

Svobody v Kroměříži, 8.5. pietní akt na hřbitově příslušníků RA v 

Hustopečích, 19.5. Armádní soubor Alexandrovců v Brně, 22.6. 

setkání KČP v Břeclavi, 23.6. MDD v areálu Na Vodě ve Staré 

Břeclavi, 6.8. 90. narozeniny Jána Novenka v Moravské Nové Vsi, 

přímého účastníka osvobozovacích bojů v Lanžhotě, Hustopečích a 

Brně, 17.8. setkání na pomezí v Dubňanech, 7.9. pietní akty ve 

Strečně a Varíně, 26.10. protestní shromáždění vlastenců k ochraně 

dekretů presidenta E. Beneše v Táboře, 11.11. Den legionářů a košt 

svatomartinských vín v Břeclavi , 23.11. pietní akt k narození 

Armádního generála a prezidenta ČSR Ludvíka Svobody v 

Hroznatíně, 29.11. výroční schůze ČSBS, 27.12. závěrečné posezení s 

KČP k závěru roku 2019 v Břeclavi. 

 

Kromě těchto významných politických a společenských akcí musíme 

vzpomenout úmrtí a smutečního rozloučení našeho člena Jirky Šuly, 

smuteční rozloučení s Vlastou Kopečkovou, paní Vaňkovou, dcerou 

naší členky Anny Machačové, Aničkou. Taky jsme se rozloučili s naší 

členkou Věrou Martykánovou z důvodu přestěhování do Moravské 

Třebové a na vlastní žádost nám odešla z našeho klubu Zdena 

Nezvalová a naopak jsme do klubu v letošním roce přijali Ivanku 

Lauckou a Václava Vaňka. 

 

Na závěr chci poděkovat všem aktivním členům našeho Klubu seniorů 

SLZa, zvláště těm co se podíleli na různých vyjmenovaných akcích, 

těm kteří se podíleli na vymalování a úklidu místnosti našeho klubu, 

těm kteří se po celý rok o nás starají i těm kteří se od poloviny 

letošního roku podílejí na úklidu vstupní haly a sociálních zařízení. 

Všem přeji dobré zdraví v příštím roce 2020 a pohodové prožití 

nastávajících vánočních svátků. 

 

Vlastimil Maděra, předseda Klubu seniorů SLZa. 
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STŘÍPKY 
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020? 

 Na duben a květen připravuje NATO cvičení s přesunem vojáků i 

techniky do Polska, Pobaltí a Gruzie. Vojáků se účastní 37 000: 

8 000 evropských (i naši), 9 000 amerických, co jsou v Evropě, a 

20 000 přijede z USA. 

 Německo bude mít nejsilnější armádu v EU. Zvýší: početní stav 

Bundeswehru, vojenský rozpočet z 5 na 9 mld. eur a účinnější bojové 

prostředky. 

 Podle přijatého usnesení Evropského parlamentu z 19. 9. 2019 o 

evropské paměti jsou plánované nové osnovy a učebnice pro všechny 

typy škol. A tak v učebnicích bude, že válku začalo Německo a 

Sovětský svaz podepsáním Paktu Molotov-Ribbentrop, že Sovětský 

svaz nebyl rozhodující při porážce fašismu ani při osvobozování 

Československa, že sudetští Němci byli neprávem vypovězeni.  

        I zbytkem vymývaného rozumu soudný člověk pochopí, že toto 

falšování a lživé přepisování historie má jediný a velmi starý cíl: 

rozbití největšího státu světa – Ruska (17 mil. km2) a „rozkouskovat“ 

si ho.  

 Další demonstrace Milionu chvilek za odstranění Babiše. Hnutí má 8 

zaměstnanců placených (ročně 2,8 mil, Kč) z účtu vytvořeného svými 

stoupenci. Vůdci, M. Minář a jeho 2 kamarádi, jsou placeni ze 

zahraničí (?). Bezpečnostní složky zjistily jejich propojení se 

Sudetoněmeckým landsmanšaftem, který má již dlouho sepsané 

požadavky: 22 842 km2 pozemků, 11 200 podniků, dolů, přehrad, 

elektráren, 3 university, 4 413 škol, 2 862 zámků, kostelů, klášterů, 

divadel, kulturních památek, 185 303 domů na vesnicích, 236 818 

domů ve městech atd.!  

          Německo má zájem o Miliony chvilek a dává jim školení. 

V Mariánských Lázních v dubnu 2017 šlo o témata: likvidace 

nacionalismu v ČR, likvidace Benešových dekretů, rozbití 

vlasteneckých organizací a úprava dějin (i v učebnicích). 

 

A TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ A ROZUMU V ROCE 2020! 
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STANOVISKA KSČM 
Přepisování historie otevírá nebezpečí fašismu 
Naše česká společnost je obdobně, jako společnosti řady evropských 

zemí, přímým svědkem trvalého nárůstu násilí, autoritářství, projevů 

demagogie, přepisování historických skutečností, nárůstu projevů 

neonacismu. Tyto projevy se v řadě případů dějí za mlčení, tichého 

souhlasu či dokonce aktivního přispění oficiálních institucí, 

veřejnoprávních sdělovacích prostředků a některých politických 

neziskovek, spolufinancovaných ze zahraničí a zastupujících cizí 

zájmy. Antikomunismus, protiruská hysterie a neustálé zvyšování 

vojenského napětí členskými státy NATO při hranicích s Ruskou 

federací, ale i jinde ve světě, ženou svět na pokraj další světové války.  

Komunistická strana Čech a Moravy jednoznačně odsuzuje usnesení 

nově zvoleného Evropského parlamentu ze dne 19. září 2019 "O 

významu evropské paměti pro budoucnost Evropy".  

Toto usnesení je velice závažným pokusem prolomit konvence 

stanovené zejména Postupimskou konferencí pro poválečné 

uspořádání Evropy a světa. Jde o otevřenou snahu vládnoucích elit na 

pojmech totalitarismu, stalinismu, nacismu, komunismu postavit 

bezprecedentní rozhodnutí označit „Třetí říši“ a německý fašismus za 

stejné zlo jako tehdejší Sovětský svaz.  Obvinit jej z podílu na 

rozpoutání druhé světové války, genocidy Židů, slovanských a dalších 

národů. Smyslem tohoto počínání je pak v předvečer 75. výročí 

porážky nacismu přehodnotit význam a podíl Sovětského svazu a 

Rudé armády na porážce nacistického Německa.  

KSČM jednoznačně vyzývá Ministerstvo zahraničí České republiky a 

Vládu České republiky, aby se takovému usnesení a výkladu dějin v 

evropských institucích postavila a aktivně ho odmítla.  

V opačném případě bude vytvářen stále větší prostor pro takové 

kroky, jakými bylo rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha - 

Řeporyje o vybudování památníku ROA (Vlasovci), kteří ve 

skutečnosti kolaborovali s nacistickým Německem. Bude pokračovat 

snaha o odstranění památníku maršála Koněva v Praze 6, budování 

dalších památníků Wehrmachtu, jako tomu je v Jizerských horách. 
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KSČM tyto kroky razantně odsuzuje. Odmítáme zamlčování pravdy o 

skutečných příčinách rozpoutání 2. světové války a o podílu Rudé 

armády na porážce německého nacismu, jejím podílu na osvobození 

Československa a pomoci povstání pražského lidu a konečném 

osvobození hlavního města. KSČM vyzývá kompetentní orgány a 

Vládu ČR, aby se případem zabývaly, především z hlediska závazků 

České republiky vyplývajících z Úmluvy o nepromlčitelnosti 

válečných zločinů. 

Autor: ÚV KSČM 

 

Stanovisko kolegia KSČM k situaci na Středním východě 
Dne 3. ledna 2020 došlo k bezprecedentnímu porušení mezinárodního 

práva ze strany USA, a to k vraždě íránského generála Kásima 

Súlejmáního a iráckého Abu Mahdi al- Muhandis a dalších 10 lidí v 

iráckém hlavním městě Bagdádu, pomocí dálkově řízeného 

bezpilotního letounu. Šlo o úmyslný, plánovaný vojenský zásah cizí 

státní moci proti občanům jiných států na jejich území, resp. území 

dalšího suverénního státu OSN. Nejde  jen o nebezpečnou provokaci, 

ale  zřejmý válečný akt, bez vyhlášení války, tedy zločin proti míru. V 

takové situaci  výzva k jednání o snížení napětí je málo, je potřeba 

jednání autoritativního orgánu a tím je jen RB OSN. 

Aby mohla při jednání RB OSN posoudit tento brutální válečný čin a 

přimět mezinárodní společenství k respektování mezinárodního práva, 

je nutné, aby postiženým státům, tedy Íránu a Iráku, bylo umožněno, 

aby jejich zástupci mohli na půdě RB OSN řádně vystoupit. 

 Nepřípustné je i vyhrožování ničením kulturních památek, 

chráněných UNESCO. 

 Nikdo  nemá právo beztrestně vraždit občany jiných států kdekoli na 

světě. Takové právo mezinárodní společenství nezná a ani ho nemůže 

nikomu poskytnout. 

Aby se naši vojáci nestali okupanty v cizí zemi, tak by Česká 

republika měla respektovat usnesení Parlamentu Iráku a stáhnout své 

vojáky z mise zpět do vlasti. V tom nebudeme ani prvním státem 

Evropy, který tak učinil.  

 

To KSČM zcela oprávněně požaduje od Vlády ČR. 

Autor: Mediální úsek ÚV KSČM 
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VÝROČÍ MĚSÍCE 
 

 

4. – 11. 2. 1945 

Proběhla Jaltská konference, setkání představitelů SSSR, USA a 

Velké Británie- Stalina, Roosevelta a Churchilla. Státníci se dohodli 

na vzniku Organizace spojených národů, projednali otázky odzbrojení 

Německa, jednali o reparacích, které mělo Německo vyplatit jako 

náhradu za válečné škody.   

 

13. – 15. 2. 1945   

Letectvo Spojených států amerických a Velké Británie bombardovalo 

města Drážďany a Prahu. Na Drážďany shodily bombardéry téměř 

4000 tun výbušných a zápalných tu. Nálety způsobily obrovské ztráty 

na civilním obyvatelstvu. Podle policejních zpráv mělo jít až o 25000 

mrtvých.  

Podle některých verzí došlo při bombardování Drážďan k chybám 

v navigacích a omylem byla bombardována i Praha. Podle 

pravděpodobnějších svědectví byla Praha bombardována záměrně. 

Kobercový nálet od Radlic až po žižkovské nádraží za sebou zanechal 

více než 700 mrtvých a 1200 zraněných civilních obyvatel. Zničil řadu 

historických památek a bez domova se přes noc ocitlo více než 11000 

lidí.   

 

25. 2. 1948 

Vítězství pracujícího lidu nad buržoazií, zrádci a kolaboranty. Po 

demisi 12 ministrů přijal prezident Beneš na doporučení premiéra 

Klementa Gottwalda návrh na doplnění vlády. Tímto krokem zvítězil 

pracující lid.  

 

29. 2. 1920 

Byla přijata Ústavní listina. Nahradila Prozatímní ústavu z roku 1918. 

Byla to první plnohodnotná Ústava Československé republiky. 

V platnosti zůstala do 9. května 1948. Její preambule byla inspirována 

preambulí Ústavy Spojených států, z níž je téměř celý odstavec 

převzat.  
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NAŠI JUBILANTI  
Únor 

 

Anděla Pohanková 

 

Velké Pavlovice 

 

91 

 

let 

František Vykoukal Perná 90  

Marie Struharová Sedlec 85  

Věra Bělohoubková Sedlec 80  

Ludmila Hanáková Brumovice 80  

Jaroslav Nejezchleba Klobouky 80  

Helena Trávníčková Přítluky 75  

Jaroslava Štěpánková Valtice 75  

Jan Kochman Břeclav 75  

Josef Suchomel Lednice 75  

Marie Smejkalová Pohořelice 70  

Pavel Konečný  Rakvice 70  

Josef Číž Hrušky 65  

Jan Zeman Pasohlávky 65  

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě  

Gratulujeme! 
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Vážené soudružky a soudruzi, 

 

vzhledem k blížícímu se 75. výročí osvobození bychom chtěli 

minimálně dubnové číslo (uzávěrka je 20. 3.) věnovat osvobozování 

obcí v břeclavském okrese. 

 

Proto bych Vás ráda touto cestou požádala o spolupráci. Pro toto číslo 

bych potřebovala krátké článečky, jak probíhalo osvobozování v 

jednotlivých obcích. Jestli se tam stalo něco zajímavého, jak těžké 

byly boje a podobně. Můžou to být informace, jak se obec dnes stará o 

pomníky RA, zda si nějak připomíná památku osvobození. Jestli máte 

ještě pamětníky, tak využijte jejich vzpomínek. Možná má někdo 

doma fotky, které bychom si mohli naskenovat. 

 

Všem děkuji předem za materiál, který bychom mohli k 75. výročí 

osvobození použít.    
 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada: Katka Stiglerová, Milan Svrček, Ivana Filipská st. a Jaroslava 
Fryštáková 
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