
 
 
 

 
 

Máme nového prezidenta 
 

„A jedni křičí hanba, hanba. Druzí zase sláva, sláva.“  

 

Dovolila jsem si půjčit slova písně Jarka Nohavici.  Možná bych tady 

ještě doplnila, že další si oddechli, protože pořád lepší tento, než ten 

druhý. A je vlastně úplně jedno, z kterého jste tábora, protože emoce 

jsou u všech stejné. Já osobně, jako volička menšího zla, se 

s výsledkem dokážu smířit, ale co zbytek společnosti? 

Každopádně nevím, jak si nový prezident představuje svůj slib, že 

bude spojovat lidi, zatímco jeho protikandidát je rozděloval. Nejsem si 

totiž ani jistá, jestli z pohledu mezilidských vztahů je přímá volba 

prezidenta vhodná. Všichni kandidáti sice slibují něco o spojování lidí, 

ale když se zamyslíme, tak toto je snad největší nesmysl celé kampaně. 

Deset lidí, patnáct názorů na všechno, od barvy ponožek až po typ 

auta. Každý režim, každé zřízení, každá strana a každý politik vždy 

bude lidi rozdělovat. Pokud někdo vyhraje s 58% hlasů, není to drtivé 

vítězství a téměř polovina národa tak zůstává zklamána. Stejně jako po 

volbách do PS, kde více než milion hlasů úplně propadl.  Média, která 

už několik měsíců před volbami velmi okatě psala proti Babišovi, teď 

začínají hlasitě oslavovat vítězství „demokratického“ kandidáta a 

zároveň konec estébáka v Čechách. A tím samozřejmě jen vyvolávají 

frustraci v Babišových voličích. Nejen v těch, kteří jej volili, protože 

ho prostě chtěli, ale i v těch, kteří jej volili jako menší zlo. Celá 

předvolební kampaň se nesla v duchu nenávisti, v duchu opovržení 

voličů „demokratických“ kandidátů proti „babišovcům“. Stále 

dokolečka nás tito demokraté přesvědčovali, že oni jsou lepší, než 

plebs volící Babiše. A opravdu si myslíte, že lidé, kteří se na 

předvolebních mítincích protikandidáta chovali jako zvěř, jsou schopni 
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se teď uklidnit? Už teď se objevují titulky, jako „Babiš dostal 

výprask“. Opravte mně, ale nepamatuji si, že takto by se někdo 

vyjadřoval, když Zeman porazil Schwarzenberga a následně Drahoše. 

A takto se má, prosím pěkně, spojovat národ. Tak to Vám, pane 

prezidente, držím palce.  

 

Máme nového prezidenta. Jak vtipně poznamenal bývalý předseda 

Vojtěch Filip, kádrová práce KSČ byla velmi kvalitní. Do druhého 

kola se dostali dva komunisti. Takže nový prezident je vlastně náš. Ne, 

ne, ne. Oba dva jsou ukázkou toho, že při kádrové práci KSČ šlo o 

známosti, ne o kvalitu kandidátů. A hlavně jsou ukázkou toho, že pro 

kariéru udělám vše. Babiš byl jen malá rybka, ale výcvik rozvědčíka 

v SSSR byl velkým lákadlem pro západní zpravodajské služby. A panu 

Pavlovi vůbec nevadilo, komu přísahal a že „věřil“ v komunistické 

ideje. Prostě jdeme za kariérou.  

Ještě nikdy jsme nebyli blíž hlásat hesla „s USA na věčné časy“. 

Vždyť už 30 let učíme děti zpívat místo slovanského „Živijo“ anglické 

„Happy birthday“.  

O kvalitě kandidáta svědčí také nečekaná návštěva slovenské 

prezidentky Čaputové přímo v jeho volebním štábu. Když pomineme, 

že toto chování na úrovni nejvyšších představitelů států je velmi 

nezvyklé, je na tom vidět, kam naši zemi povede Pavel.  

Už teď se připravujme na velmi krušné období. Myslím, že obrana naší 

země před americkými základnami bude jen začátek.  

 

Proti prezidentu Zemanovi demokraté organizovali řadu protestů, 

kritizovali jej a smáli se mu. V poslední době to vypadá, že i ta dosud 

mlčící většina se pod tíhou krize začala probouzet. Nevěřila bych 

proto, že nás čekají klidné časy spojování. Ovšem sklidí, co zaseli. 

Posledních 8 let učí lidi, že prezident je nikdo a každý si z něj může 

dělat srandu.  

Co dodat? My se nebudeme uchylovat k zesměšňování hlavy státu a 

k dalšímu potupení této funkce.  Musíme umět správně analyzovat 

všechny jeho kroky a vysvětlovat lidem, co z toho může vzejít. Jednota 

naší strany musí být více vidět, protože my bychom měli být silou, 

která ukazuje lidem směr.  

A pro pana prezidenta? Gratulujeme, ale budeme Vás pozorovat a na 

Vaše chyby upozorňovat.    

Katka Stiglerová 
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Z WEBU KSČM 
 

Výzva z Bělehradu za mír a proti imperialistickým 

válkám 

 Deklarace 16. setkání evropských komunistických mládežnických 

organizací 

V srbské metropoli Bělehradu se konalo setkání (tentokrát již v pořadí 

šestnácté) zvané MECYO (anglicky: Meeting of European Communist 

Youth Organisations). Na společném kongresu konaném ve dnech 25. až 

27. listopadu 2022 se setkali delegáti z celkem 21 organizací z 19 různých 

zemí. Českou republiku zde reprezentovali dva delegáti za Komunistický 

svaz mládeže (KSM). 

Účastníci setkání jednali pod heslem: NADĚJE SPOČÍVÁ V LIDOVÉM 

BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám – 

ZA SOCIALISMUS. 

Vřele poděkovali Svazu komunistické mládeže Jugoslávie (SKOJ) za 

hostování 16. MECYO. Uvítali dosažení 30 let aktivit spolku SKOJ 

v roce 2022, který dává mnoho podnětů komunistickému mládežnickému 

hnutí v Srbsku a ve východní Evropě. 

Mladí komunisté posílají z Bělehradu výzvu za mír a proti 

imperialistickým válkám! 

Srbsko a území bývalé Jugoslávie se staly obětí euroatlantického 

imperialismu a byly zasaženy vojenskými intervencemi USA-NATO-EU, 

které bombardovaly Svazovou republiku Jugoslávii v roce 1999, 

podepřenými pod záminkou konfliktů mezi národnostmi, které se 

rozhořely již v předchozích letech. Poté NATO okupovalo oblasti Kosovo 

a Metochii a vytvořilo zde protektoráty s největší vojenskou základnou 

USA v Evropě – Bondsteel, aby vkročilo do regionu, který posloužil jako 

půda pro velký zisk amerických a eurounijních imperialistů. 

Z Bělehradu, Srbska, jehož obyvatelé krváceli kvůli imperialistické válce 

USA-NATO-EU, posíláme poselství solidarity a podporujeme všechny 

lidi, kteří trpí kvůli kapitalistickému barbarství a imperialistickým 

válkám. 

Především vyjadřujeme naši solidaritu s ukrajinskými a ruskými 

obyvateli, kteří žili po mnoho desetiletí v bratrství a soudružsky 

konstruovaném socialismu. Dnes se tito lidé na Ukrajině stali obětí 

kompetice mezi buržoazními třídami, které využívají fašistických, 
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nacionalistických a reakčních idejí a sil, aby poštvaly lidi proti sobě a aby 

zajistily podporu pro buržoazii v každé zúčastněné zemi. Znovu jsme tak 

svědky bolestivých následků svržení socialismu v SSSR a obnovy 

kapitalismu, který znovu přinesl vykořisťování a podkopávání práv, snů a 

nadějí mladých. 

Nebezpečí rozšířenější válečné konfrontace je dnes více viditelné než kdy 

dříve. Nová epicentra napětí a kompetic kvůli vyostřování střetů zájmů 

vznikají mezi a uvnitř euro-atlantického (EU-NATO-USA) a vznikajícího 

euro-asijského (Rusko-Čína) centra. Nebezpečí silnější eskalace konfliktu 

mezi imperialisty se stává evidentním kvůli zvyšování vojenských výdajů, 

vzájemným hrozbám jaderných útoků, militaristickým rozhodnutím na 

nedávném summitu NATO a nových vln mobilizace lidí, kteří mohou 

sloužit v armádě, v zemích přímo zapojených do konfliktu. Rovněž se 

zvyšují rekrutační kampaně v zemích, které nejsou přímo zapojeny do 

konfliktu. Vítězství jakýchkoli imperialistů přinese pouze nové utrpení a 

silnější upevnění vykořisťování lidu Evropy a celého světa. 

Apelujeme na obyvatele našich zemí, aby se nestavěli na stejnou stranu 

s žádnou národní buržoazií, aby jejich boj obrátili proti vykořisťovatelům 

a aby vedli nezávislý boj proti kapitalismu a jeho válkám. Vyzýváme 

obyvatele našich zemí, aby bojovali za mír a proti válce, za okamžité 

zastavení palby a za zrušení ekonomických sankcí, za zavření vojenských 

základen, za odchod všech zahraničních vojenských jednotek, za návrat 

vojenských sil nacházejících se mimo hranice a za posílení boje za 

vysvobození našich zemí ze všech imperialistických plánů a aliancí. 

Odpovědí je společný boj lidu celého světa proti příčinám 

způsobujícím válku, chudobu a uprchlíky! 
Mládež Evropy dnes čelí ještě větším obtížím v jejím úsilí stát se plně 

vzdělanými, pracovat podle práv a žít na základě současných možností 

tvarovaných pokrokem ve vědě a technologii a evolucí výrobních sil jako 

celku. 

Tyto potíže jsou způsobeny vysokými cenami, stoupajícími cenami 

základního spotřebního zboží a energetickou chudobou. To vše je 

výsledkem protilidové politiky EU a buržoazních vlád všech odstínů – 

konzervativních, krajně pravicových, liberálních i sociálně 

demokratických – v zájmu kapitálu a za vytvoření nových zdrojů 

kapitalistické ziskovosti. To ukazuje úzký okraj manévrování mezi 

rozdílnými vládami v rámci kapitalismu. Jedním z těchto příkladů je 

politika European Green Dealu, který je jednou z hlavních agend 

evropských monopolů a nemá nic společného s ochranou životního 

prostředí. Ve stejnou chvíli se stáváme deprivováni našimi vyhlídkami, 
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systematickým ničením našeho živobytí, zatímco globální oteplování stále 

ničí naši planetu. To dokáže být zastaveno pouze rozvojem socialismu. 

Stále se zvyšující počet mladých pracujících cítí, že systém, ve kterém 

žijí, neskončí. V období takzvané Čtvrté průmyslové revoluce se rozdíl 

mezi současným potenciálem lidstva a reálnými podmínkami, ve kterých 

ti, kteří budují tento svět, žijí, stává stále víc a víc očividným. 

Komunistické mládežnické organizace vyzývají mladé lidi k boji proti 

NATO a EU, proti každé imperialistické alianci a jejich imperialistickým 

plánům, proti buržoazním vládám, jejich válečné propagandě a protilidové 

politice a za celkovou reorganizaci společnosti. Vyzývají mládež k boji za 

bezplatné vzdělávání a zdravotní péči, za kvalitní a levné bydlení, za 

pracovní práva, proti nezaměstnanosti a přepracovanosti a také za přístup 

ke kultuře a sportu, za kvalitně strávený čas. Komunisté žádají skutečnou 

ochranu životního prostředí od barbarství kapitalistického rozvoje! 

Skutečným řešením pro lid a mládež našich zemí je využít spravedlivého 

hněvu mládeže v organizovaném boji za naše potřeby a práva, proti všem 

vykořisťovatelům a vlastníkům kapitálu, na cestu svržení buržoazní moci 

a za novou socialistickou společnost. 

Naší budoucností je socialismus! Antikomunismus neprojde! 
Odsuzujeme zbabělý útok fašistických skupin proti kancelářím 

Ústředního výboru Nové komunistické strany Jugoslávie (NKPJ) v 

Bělehradě a také provokativní nečinnost státních orgánů. Srbská vláda 

nese velkou odpovědnost za povzbuzování fašistických kriminálních 

živlů, protože přistoupila k rehabilitaci více než tří tisíc nacistických 

kolaborantů. Tato politika je vedena s aktivní podporou EU. Ještě jednou 

vyjadřujeme solidaritu s NKPJ a SKOJ. 

Evropská unie, buržoazní strany a jejich vlády stupňují antikomunistickou 

hysterii, aby ochránily vykořisťovatelský kapitalistický systém před 

narůstajícím rozhořčením pracujícího lidu a před hromadícím se vztekem. 

Různé kapitalistické instituce se neustále snaží položit rovnítko mezi 

komunismus a fašismus falšováním historie. EU vyzdvihla 

antikomunismus na svou oficiální politiku, prosazuje zákaz činnosti 

komunistických stran, komunistických symbolů a komunistické ideologie 

a perzekuci komunistů a jakýchkoliv bojujících lidových sil. Zároveň živí 

krajně pravicové strany, fašistické skupiny a nacistické gangy, které 

deklarují loajalitu k »hodnotám EU«, jako je antikomunismus. Usnesení 

Evropského parlamentu z roku 2019 je jen jedním příkladem. Popravdě 

střílejí po minulosti, aby zabili budoucnost. Všechny buržoazní státy stále 

více prosazují tendenci k represím vůči dělnickému hnutí, aby chránily 

svou moc. Jejich buržoazní demokracie nebo fašistické vlády jsou nástroji 

diktatury kapitálu. 
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Dějepisné knihy jsou plné propagandy proti Sovětskému svazu a dalším 

socialistickým zemím. Odsouzení kolaboranti s nacistickým Německem 

jsou nyní rehabilitováni pod hlavičkou »opravy verdiktů ideologických 

soudů«. 

Ničení a vandalismus antifašistických a sovětských kulturních památek v 

řadě evropských zemí sílí, často doprovázené jejich nahrazováním 

nacistickými monumenty. Jak se tato protisovětská nenávist rozvíjí napříč 

Evropou, vede ruská vláda dvojakou politiku, kdy využívá sovětského 

dědictví jako legitimizujícího nástroje a zároveň agresivně prosazuje 

antikomunistickou propagandu a pomlouvá nedocenitelný přínos Lenina a 

Velké říjnové socialistické revoluce, úspěchy budování socialismu. Na 

Ukrajině čelíme největší tragédii ve formě rehabilitace a legalizace 

nacistické ideologie ze strany státu, kde jsou od roku 2014 obětí takové 

politiky komunisté, pokrokoví lidé a lid Ukrajiny. 

Komunistické organizace mládeže vyjadřují solidaritu s našimi soudruhy 

Michailem a Aleksanderem Kononovičovými, členy Komunistické strany 

Ukrajiny a Svazu komunistické mládeže Ukrajiny, kteří byli uneseni 

bezpečnostními službami reakčního ukrajinského režimu. 

Na druhé straně státní orgány v Rusku manipulují veřejným míněním, aby 

rehabilitovaly Krasnova a další kolaboranty nacistů a popularizovaly 

filosofii obhájců fašismu. V Rusku se navíc ulice ve velkém 

přejmenovávají po protisovětských historických osobnostech a dělnictvo 

čelí represím, jako například v případě vůdce odborového svazu Courier, 

levicového aktivisty Kirilla Ukrajintseva, který byl za svou odborovou 

činnost vězněn. 

Socialismus rozdrtil fašismus a je jediný, který umožňuje překonat 

rozpory generované kapitalismem a který otevírá dveře k budování 

společnosti skutečně bez jakéhokoli vykořisťování. Proto – bez ohledu na 

to, co udělají mechanismy systému – socialismus zůstává budoucností a 

jediným skutečným východiskem pro lid. Budoucnost nelze zakázat. Lid 

zvítězí! 

Komunistické organizace mládeže Evropy pokračují ve svém úsilí o 

rozvoj a koordinaci našeho společného boje. Protože NADĚJE SPOČÍVÁ 

V LIDOVÉM BOJI – Proti kapitalistickému vykořisťování a 

imperialistickým válkám – ZA SOCIALISMUS! 

 (Překlad KSM) 
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KSČM: nový prezident 

bude oporou současné 

asociální vlády 

KSČM je přesvědčena, že nově 

zvolený prezident republiky 

bude oporou současné 

protilidové vlády pravicové pětikoalice, jejích asociálních kroků i 

válečného štvaní. 

Proti takovéto politice jsou komunisté v jednoznačné opozici a budou 

proti ní i nadále co nejrozhodněji vystupovat. 

A to v zájmu milionů obyvatel, kteří zůstali zcela bez voleného 

zastoupení v nejvyšších patrech politiky. 

vedení KSČM 
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STŘÍPKY 
Střípky skandální 

 Ministryně Černochová o sobě řekla, že když usedne na Hradě 

Babiš, bude následovat příklad J. Palacha a zapálí se! 

 Lékař profesor Pafko řekl, že pacient, který přijede do 

nemocnice tramvají, nemůže přece očekávat stejnou péči jako 

ten, kdo přijede mercedesem! 

 Nemáme umělce, kteří by byli schopni vlastního názoru a šli 

s kůží na trh jako Voskovec a Werich! 

 Máme svobodu slova, pokud říkáme, co si vrchnost přeje! 

 Fiala, Pekarová, Rakušan nazývají demonstranty šmejdy, trolly, 

šváby, zaprodanci, ztroskotanci! 

 Bartošek (KDU – ČSL) chce demonstranty, kteří volali 

„svrhněte vládu“ postavit před soud! 

 Je krize, je inflace, ale bohatí bohatnou (Reiffensenbank o 

90%, ČSOB o 50%, Česká spořitelna o 40%)! 

 Berlínská zeď byla „plůtkem“ v porovnání s železobetonovou 

zdí, vybudovanou Jižní Koreou na hranici se Severní. Je dlouhá 

240 km, vysoká až 15 m, může se po ní pohybovat těžká 

vojenská technika! 

 V Oděse Ukrajinci shodili bagrem sochu A.S. Puškina! 

 USA zřídily mnoho biologických laboratoří v zemích bývalého 

Sovětského svazu. Zabývají se výzkumem moru, antraxu, 

brucelózy, koronaviru a výzkumem jejich přenašečů. Tyto cizí 

laboratoře jsou nebezpečné jako rozmístění cizích jaderných 

zbraní! 

 V ČR probíhal výcvik ukrajinských azováků ještě před 

schválením sněmovny. V roce 2023 vycvičíme až 4000 

ukrajinských vojáků! Výcvik provádí dalších 16 zemí (i zatím 

neutrální Švédsko a Finsko)! 

 Je skandální, co vše média o Ukrajině zamlčovala a zamlčují: 

že od Majdanu se fašizovala, přijala zákony proti 

ruskojazyčným občanům, že proti nim vede od r. 2014 
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vyhlazovací válku na Donbase, že Putin zaútočil na jejich 

obranu, že vyprovokovat Putina bylo cílem USA, že Biden 

neskrývá vyzbrojování, výcvik, financování Ukrajiny od r. 

2013! 

 G. M. Young (bývalý kandidát do Kongresu a na guvernéra 

státu Kentucky) prohlásil o Bidenovi, Blinkenovi, Nulandové a 

Sullivanovi: „Jste hlavními válečnými zločinci, kteří pomáhají 

vraždit tisíce etnických ruských civilistů na Ukrajině ... 

V Kyjevě je nacistická vláda kontrolovaná CIA, Pentagonem“ ! 

 Konflikt na Ukrajině je pro USA výhodný: 1. není na území 

USA, 2. USA se zbavily nepoužívaných zbraní, 3. USA neztratí 

jediného vojáka! 

 

Biden si prozpěvuje 

 

To je směšné, cha, cha, cha, 

to je pěkné, cha, cha, cha, 

zbraně venku, doma klídek, 

jejich vojáci se kácí, 

moji dělaj´paci, paci! 

 

To je směšné, cha, cha, cha, 

to je pěkné, cha, cha, cha, 

pomocí hajzlíčků, 

slovanských bratříčků 

ruský car zas bude slouha. 

Rusko v cárech – naše touha 

 

 Podle Listiny základních práv a svobod čl. 17 mám právo svůj 

názor šířit. Ale nemám kde!  

 

Erich Maria Remarque  

„Vy jste zvláštní lidé, vy mladí, všichni dohromady. 

Minulost nenávidíte, přítomností opovrhujete, budoucnost je 

vám lhostejná“. 
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STANOVISKA KSČM  
KSČM odmítá tzv. obrannou smlouvu s USA 

Bez informování veřejnosti je v současné 

době dokončována příprava tzv. obranné 

smlouvy mezi Českou republikou a USA. 

Tato hanebná dohoda má mimo jiné 

umožnit pobyt vojenských jednotek USA 

na českém území. Podepsat tuto vazalskou 

smlouvu by měla ministryně obrany Jana Černochová pravděpodobně 

při chystané návštěvě premiéra Petra Fialy ve Washingtonu.  

Česká vláda se navíc v rámci své podpory války také rozhodla prosadit 

uzákonění povinného výdaje na zbrojení ve výši 2 % HDP. Protilidová 

vláda ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů tyto prostředky hodlá 

využít na další uplatňování své agresivní vojenské politiky. Příkladem 

zbytečného vyhazování peněz na zbrojení je záměr pořídit americké 

bojové letouny F-35. I v tomto případě jde o podlézavost vůči USA, 

neboť v současné době provozované letouny Gripen jsou pro českou 

armádu naprosto dostačující. Pořízení 24 letounů F-35 spolu s dalšími 

s tím spojenými výdaji přitom přijde Českou republiku a její občany 

nejméně na 100 miliard korun. Nestydatost takového nákupu bije do 

očí v souvislosti se současnou krizí, která každým dnem stále více 

dopadá na většinu občanů naší země. 

Komunisté jsou přesvědčeni, že chystané kroky pravicové vlády Petra 

Fialy jsou dalším útokem na zbytky suverenity České republiky a 

naprosto zemi podřizují zájmům USA. Pro občany znamená tato 

politika nejen další zadlužování země, ale může vést i k ohrožení jejich 

životů. KSČM zcela zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk na území 

naší republiky. 

Komunisté vyzývají občany České republiky, kteří s touto vládní 

politikou nesouhlasí, aby svůj názor dali veřejně najevo. KSČM 

společně s dalšími mírovými a protiválečnými organizacemi kromě 

jiného iniciovala petici odmítající jakoukoli cizí vojenskou přítomnost 

na území naší země. K jejímu podpisu je zván každý, kdo si přeje 

mírovou a suverénní republiku. 

Zároveň KSČM vyslovuje podporu nově vzniklé výzvě „Mír a 

spravedlnost“, prosazující mírové řešení probíhajícího konfliktu na 

Ukrajině. 

Stanovisko VV ÚV KSČM 
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NAŠI JUBILANTI  
 

V únoru a březnu oslaví narozeniny 
 
Jiří Dusil  

 
Lednice 

 
91 

 
let 

Milada Esterková Mikulov 85  

Jan Slavkovský  Valtice 80  

Antonín Pálka Moravský Žižkov 80  

Rozálie Poláková Nový Přerov 75  

Zdeňka Sedláková Pasohlávky 75  

Jarmila Malinová Podivín 75  

Taťána Novotná  Zaječí 75  

Vladimír Skácel Valtice 75  

Eva Veskernová Pohořelice 70  

    

Josefa Poredská Mikulov 97 let 

Marie Konečná Břeclav 95  

Věra Jurkovičová Tvrdonice 90  

Věra Jurovatá Břeclav 85  

Anna Kalužíková Moravská Nová Ves 80  

Františka Požárková Dobré Pole 75  

Marie Svobodová Hustopeče 75  

Jan Staček Pohořelice 70  

Stanislav Létal Tvrdonice 65  

Zdeněk Střižík Břeclav 65  

Miloslav Brychta Charvatská Nová Ves 65  
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Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí a úspěchů v osobním i pracovním 
životě  

 

Gratulujeme! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční rada: Katka Stiglerová, Milan SVRČEK, Ivana FILIPSKÁ st. a 
Jaroslava FRYŠTÁKOVÁ 

Požadavky na otisknutí Vašich příspěvků podávejte redakční radě nebo na 
OV KSČM v Břeclavi (Svatoplukova 16, 690 02 Břeclav) vždy do 15. dne 
měsíce. Příspěvek označte heslem „ZPRAVODAJ". Příspěvky mohou být 
redakčně upravovány a kráceny. Tiskové chyby vyhrazeny. 

e-mail redakční rady:             zpravodaj.breclav@seznam.cz 
e-mail OV KSČM Břeclav:      tajemnik.breclav@kscm.cz 

mailto:zpravodaj.breclav@seznam.cz

