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„HORÁC“  
Občasník pro členy a příznivce KDU-ČSL okresu Třebíč

 
 
 
 
Bratři a sestry 
 Vzpomínám si na jeden okamžik, který jsme se 
ženou zažili ( asi před 3-4 roky), když se vracel náš syn 
s pláčem poslední den ze školy. Na vysvědčení samé 
pěkné známky a přitom slzy na krajíčku.  
„Co se stalo?“ ptali jsme se s obavami. 
„Ále, tak jsem se na ty prázdniny tolik těšil a teď když si 
představím, že už za dva měsíce půjdeme zase do 
školy....“ odzbrojil nás svým pesimismem...  
 Je to jako s tou lahví, která je na půl vypitá. 
Optimista se těší ještě na tu půlku a pesimista oplakává 
chybějící část. Ale plakat už na začátku prázdnin – to 
bylo trochu moc ... (:- ))). 
 Lidé zaměstnaní v podnicích se s příchodem 
léta těší na své dovolené, učitelé a děti na prázdniny, 
zemědělcům začínají žně a modlí se za úrodu. Léto 
tedy budiž pochváleno. Budeme při svých cestách 
navštěvovat cizí kraje, památky, pokocháme se krásami 
přírody i umem lidských rukou. Vystoupíme ze 
zaběhnutých kolejí, procestujeme spoustu kilometrů, 
uvidíme nevídané, abychom však nakonec zjistili, že 
všude je sice krásně, ale doma je přece jen nejlíp. Je to 
v naší povaze – konzervativní, možná trochu 
staromilská, nicméně v srdci zakořeněná touha vrátit se 
domů a děkovat Pánu, že nám dává tak krásný svět, 
který nás denně obklopuje. Že máme kolem sebe lidi, 
které známe a oni znají nás. Že máme své místo 
v kostelní lavici, nebo že na nás někdo doma čeká. 
 Vzpomněl jsem si na to v Babicích při 
přednáškách, které zaznívaly v rámci  „Dne pravdy a 
smíření“. Jak těžko muselo být všem, kteří byli nuceni 
v rámci likvidace soukromě hospodařících rolníků 
opustit své po generace budované domovy a začínat 
daleko v pohraničí od nuly. Jak těžko bylo rodinám, 
které byly rozesety daleko od domovů, nebo přišli o 
někoho ze svých blízkých rozsudkem smrti. Jak se 
muselo žít v atmosféře strachu, kdy někoho z blízkých 
odvedou do vězení, nebo do uranových dolů. Jak těžko 
se přijímala skutečnost, že se režim nezastaví ani před 
týráním duchovních. 

Je smutné, že tyto souvislosti si stále 
neuvědomují ti, kteří toto vše řídili a pouze zdůrazňují 
vraždy tří nevinných lidí jedním pomateným šílencem. 
 Važme si proto, bratři a sestry, že můžeme žít 
svobodně. A mějme na paměti, že pro to, aby zlo 
zvítězilo, stačí , aby dobro nedělalo nic. 
 Krásné léto a hodně sil nabraných doma i na 
cestách přeji všem       
 
            Zdař Bůh                     Jaroslav Hrubý 20.7. 2011 

 

 
 
 

Vybíráme z novin – MF Dnes 
 
Zapln ěný babický kostel si p řipomn ěl dva fará ře, 
oběti teroru 50. let 
 Stovky lidí z celé diecéze naplnily v neděli 
římskokatolický kostel v Babicích téměř k prasknutí. 
Dvě přednášky a mše byly věnovány vzpomínce na 
faráře Václava Drbolu a Jana Bulu, kteří byli v 
padesátých letech popraveni za velezradu.  
 "Zvedněte hlavy a přestaňte se bát," nabádal 
věřící v babickém kostele vikář brněnské diecéze Jiří 
Mikulášek. Právě odvaha se vzepřít a jasné odmítnutí 
kolaborovat s totalitním režimem charakterizovaly dva 
faráře zdejšího kraje asi nejlépe. 
 Proto se také konala na jejich počest mše 
svatá, a proto se rozjelo kanonizační řízení, na konci 
kterého by měl být bývalý babický farář Václav Drbola 
spolu se svým jaroměřickým kolegou Janem Bulou 
blahořečeni.   
 Před 60 lety se v babické škole odehrála 
tragédie, jejíž přesný scénář dosud vrtá historikům 
hlavou. Ladislav Malý, který se vydával za agenta CIA 
získal Drbolovu důvěru tím, že mu namluvil, že shání 
zpovědníka pro arcibiskupa Berana, kterého se snaží 
dostat za hranice. Když se 2. července ve škole střílelo 
a zemřelo několik místních lidí, byli zatčeni všichni, kdo 
se s Malým znali.  
 Farář Drbola byl, stejně jako farář Bula, zatčen 
ještě před tragédií. Bula dokonce už v dubnu. Byli 
mučeni a popraveni. Jejich jména pomohl očistit právě 
vikář Mikulášek, který o Janu Bulovi napsal knihu. 
 
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/zaplneny-babicky-kostel-si-
pripomnel-dva-farare-obeti-teroru-50-let-10n-
/domaci.aspx?c=A110703_184246_jihlava-zpravy_abr 
   

 

 
 

Děkuji velice všem, kteří se podíleli na přípravě a 
průběhu vzpomínkové akce „Den pravdy a smíru“ 
v neděli 3.7. 2011 v Babicích. Naše spolupráce byla 
důstojným přínosem pro uctění památky těch, kteří trpěli 
v rámci procesů navazujících na události v babické 
škole. Jak podotknul pan generální vikář Mikolášek: 
„Těm neprávem odsouzeným byla odňata veškerá čest. 
A my jim ji můžeme vrátit pouze tím, že v hojném počtu 
budeme přicházet na taková vzpomínková setkání.“ 
Díky všem !!!    

  Jaroslav Hrubý 

PRÁZDNINY … BABICE – DEN PRAVDY A SMÍŘENÍ 

PODĚKOVÁNÍ 
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Občané uctili památku hrdin ů babické tragédie 
BABICE - Stovky občanů z Třebíčska, Jihlavska, 
Brněnska, Klatovska, Olomoucka i z dalších koutů 
republiky se přišly v úterý poklonit do Babic na 
Třebíčsku památce zavražděných funkcionářů zdejšího 
místního národního výboru. 
 Před 60 lety, v noci 2. července 1951, byli 
Tomáš Kuchtík, Josef Roupec a Bohumír Netolička 
usmrceni záškodníky střelami ze samopalu. Čtvrtý 
funkcionář samosprávy, František Bláha, utrpěl zranění. 
Toto zákeřné teroristické přepadení v babické škole 
zosnovala ozbrojená skupina s agentem ze Západu 
Ladislavem Malým. 
 U kamenného památníku v Babicích se jmény 
padlých hrdinů spočinuly kytice a věnce od Klubů 
českého pohraničí kraje Vysočina a okresu Kolín a od 
mladých komunistů. Květiny sem položili poslankyně 
Marta Semelová (KSČM), Suzana Exnerová, 
předsedkyně Republikové rady Levicového klubu žen, 
Jiří Bureš, předseda sdružení Vojáci proti válce, i další 
občané. 
 Pietní akt zahájil Miloslav Wasserbauer, 
místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí. 
Připomněl ono dramatické údobí 50. let, kdy do 
Československa pronikali přes šumavské hvozdy 
záškodníci s úkolem zastrašovat jeho obyvatele, 
narušovat hospodářský a společenský život, zakládání 
JZD na venkově. »Tři mrtví z Babic patří do galerie 
hrdinů své doby,« zdůraznil Wasserbauer. »To oni a jim 
podobní prokazovali činy nezištné vlastenectví 
a těm, kteří vraždili, je nyní snaha falešně připisovat 
vlastenectví.« 
Oběti studené války. 
 Jménem vlasteneckých organizací v ČR 
sdružených v koordinačním centru promluvil Jan Minář, 
předseda Slovanského výboru ČR a místopředseda 
Mezinárodního slovanského výboru. Připomněl, že 
jenom v letech 1951 a 1952 bylo v ČSR zadrženo více 
než 1200 ozbrojených agentů, vycvičených západními 
rozvědnými službami. Jedním z nich byl i Ladislav Malý, 
který přišel do rodného kraje rozvracet po válce zřízení 
nového lidově demokratického státu. Právě on se stal 
se svými společníky strůjcem babického masakru. 
»Neštěstím je vždy smrt člověka, kterého zkosí v plné 
síle životního a pracovního nasazení, « uvedl Minář. 
»Buďme si vědomi, že naši padlí zde přinesli oběť za 
lepší život, ve který pevně věřili,« řekl dále. »Lidstvo 
vždy vede kupředu idea spravedlnosti a lásky. A kdo v 
takovou myšlenku věří, žije naplno a mnoho dobrého 
tím dává i svým bližním, rodině, spoluobčanům. Tak se 
dívejme i na tuto smutnou babickou událost a vždy s 
úctou vzpomínejme těchto statečných.« 
  Minář se v projevu i kriticky dotkl některých 
současných politiků, kteří vyzývají k boji proti 
mezinárodnímu terorismu, avšak vůbec si přitom 
neuvědomují, že na mnoha místech světa ještě studená 
válka neskončila, dál hoří lokální konflikty, jež mohou 

kdykoliv vzplanout ve válku »horkou«. »To by patrně 
znamenalo nejen konec lidstva, ale i konec života na 
Zemi,« varoval Minář. »Proto je nutné, aby lidé vnímali 
pozitivní stránky života, to, co nás spojuje, bez ohledu 
na politické a náboženské přesvědčení. Aby 
společenství dobrých lidí převládlo nad ničivými silami, 
které za studené války přinesly i tyto bolestné oběti v 
Babicích.« 
 Na pietním aktu řekla Haló novinám poslankyně 
Marta Semelová: »Babice jsou jedním z míst v naší 
zemi, kde každý slušný člověk musí postát s pohnutím, 
neboť jsou svědkem toho, jak kriminálníci přepadali 
poctivé lidi a vraždili je pro jejich nezištnou a oddanou 
službu vlasti.  
 Je nutné si tyto hrůzné skutky vybavovat v 
paměti právě dnes, kdy se nehorázně a bezostyšně 
překrucuje historická pravda, kdy dokonce politici v 
parlamentu schválili zákon, oslavující vrahy a teroristy. 
«  
                              Z internetu zpracoval Jaroslav Hrubý 

 
 
 

   

Mladí křesťanští demokraté (MKD) ve spolupráci s 
KDU-ČSL a Hnutím pro život ČR pořádají v sobotu 13. 
8. 2011 druhý ročník Pochodu pro rodinu. Akce se 
uskuteční ve stejný den jako plánovaný pochod Prague 
Pride. "Cílem pořádání Pochodu pro rodinu je poukázat 
na stav v naší společnosti, kdy zájmy tradiční rodiny 
nejsou podle našeho názoru dostatečně hájeny a slovo 
rodina jako hodnotový pojem čím dál více ztrácí na 
svém významu. Považujeme za znepokojivé, když se ve 
společnosti mluví výhradně o právech homosexuálů, 
zatímco zájmy tradiční většinové rodiny nikdo nehájí," 
říká předseda MKD Petr Jurčík. 

Záštitu nad pořádáním letošního ročníku Pochodu pro 
rodinu převzal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. 
"Hájení prorodinných zájmů je pro KDU-ČSL základním 
hodnotovým pilířem. Tradiční, pevná a harmonická troj 
a více generační rodina je tisíci let ověřená forma 
soužití, která je pro společnost prospěšná a vhodná," 
říká předseda KDU-ČSL. Trasa letošního pochodu 
začne ve 12:00 v ulici U Obecního domu a povede přes 
Ovocný  trh a Uhelný trh až ke kostelu sv. Jiljí, kde bude 
zakončen bohoslužbou.                             z internetu 

 
           
 

        
Byla by to groteska, pokud by se to negativně 

nedotýkalo života většiny lidí v ČR a neprohlubovalo 
problémy, se kterými se republika potýká. Veletoče 
kolem DPH dokonale odhalují naprostou nekoncepčnost 
přístupu vlády k takzvaným reformám. 
1. fáze - volání po sjednocené DPH ve výši 19-20% pod 
průhlednou záminkou důchodové reformy, proti tomu 
komický návrh VV na vyjmutí 5-7 základních potravin a 
jejich ponechání ve snížené sazbě. 

BABICE PODLE KOMUNIST Ů 

POCHOD PRO RODINU 

FALEŠNÉ HRÁTKY S DPH 
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2. fáze - obrat na změnu ve dvou krocích, nejprve 
zvýšení snížené sazby na 14%, poté sjednocení bez 
výjimek na 17,5% s naprosto zásadním požadavkem na 
sjednocení bez výjimek. 
3. fáze - opětovné volání po sjednocení na 19%, spolu s 
VV se bouří Gazdík z TOP09/STAN a, světe div se, 
chce zachovat 2 sazby a tu sníženou dokonce ještě 
snížit. 
Nic nenapáchá více škod v ekonomice jako naprosto 
nepředvídatelné a často proměnlivé prostředí. 
Veletoče kolem DPH jen demaskují to, že důchodová 
reforma je jen záminkou pro zvyšování daní a utahování 
opasků lidem, kteří za problémy rozhodně nemohou. 
Ukazují, že se daně zvyšují pouze proto, aby nebylo 
třeba omezovat "privatizaci veřejných zdrojů". Upřímné 
snaze vlády omezit korupci snad věří už jen Karolína 
Peake. 
Z účelovosti kroků a návrhů ministra financí až přechází 
zrak. Když se hodí superhrubá mzda, zavede se, když 
se nehodí, zruší se. Když se ukáže, jakou paseku by ve 
zdravotnictví napáchalo zvýšení DPH, pověří Gazdíka 
lobováním za zachování snížené sazby, dokonce ještě 
nižší. Když jsou povodně, proč neudělat asociální 
povodňovou stovku, aniž by se peníze použily na 
protipovodňová opatření. Koncepčnost je mrtvá. 
Zvyšování DPH má ještě jeden aspekt - díky valorizaci 
důchodů, životního minima, sociálních dávek, částečné 
kompenzace dětem ve slevě na dani se dopad projeví 
téměř výhradně u pracujících, tj. tato nepřímá daň 
začíná mít díky kompenzacím nepříjemně blízko ke 
zdanění práce. Pouze tuto daň navíc ponese 
zaměstnanec a OSVČ ze své dosud čisté mzdy, což je 
v protikladu se smyslem nepřímé daně, tj. rozložit zátěž 
na celou populaci (takže se vytrácí i argument o 
přenesení zdanění práce na nepřímé daně). Vyhnout 
této dani se podaří těm, kteří si peníze uloží do 
finančního produktu, na ty se DPH nevztahuje. Což 
ovšem lidé s nižšími a středními příjmy moc nevyužijí, 
spíše lidé s příjmy vyššími. 
Možná tyto půtky mají ještě skrytý smysl, a to zastřít 
hlavní daňovou změnu, sloučení odvodů 
zaměstnavatele za zaměstnance a zahájení jejich 
snižování. Což není nic jiného, než sprosté okradení 
zaměstnanců o část vyjednané ceny práce. Spolu se 
zvyšováním DPH, zvyšováním spoluúčasti na zdravotní 
péči a důchodech, se zvýšením odvodu na zdravotní 
pojištění jsou bezostyšně drancovány příjmy lidí, kteří 
táhnou státní rozpočet. 
A jak interpretovat výrok premiéra Nečase:"Veškerý 
výnos navíc ze zvýšení DPH půjde ve prospěch 
důchodového účtu, na nic jiného to nebude možné 
použít"? Povšimněme si drobného posunu - už ne na 
výhradní použití pro důchodovou reformu, ale na 
důchodový účet, tj. i na úhradu schodku důchodového 
účtu způsobeného diletantskými úpravami odvodové 
povinnosti OSVČ, provedenými a plánovanými vládami 
"pravice". 
Řešením problémů země není snížit reálné příjmy 
populace - velmi to omezí poptávku (domácí spotřebu) 
a projeví se snížením výběru daní a prohloubením 
deficitu státních financí nebo dramatickým snížením 

poskytovaných státních služeb jako jsou důchody či 
zdravotnictví. 
A jak z marasmu ven? 
1) nesnižovat odvody zaměstnavatelů - tento výpadek 
příjmů státního rozpočtu v prvním kroku ve výši 30 mld. 
Kč ročně nepomůže nikomu kromě akcionářů podniků, 
kteří tyto peníze (zvýšení hrubého zisku) ve značné 
míře zdaní mimo ČR, zejména pokud by zároveň prošel 
nešťastný návrh VV na zvýšení firemních daní. (příjem 
státního rozpočtu +30mld. proti Kalouskově reformě) 
2) zachovat superhrubou mzdu u zaměstnanců jako 
ekvivalentní vyměřovací základ pro odvody s osobami 
samostatně výdělečně činnými (zde hrubý zisk). 
Rozhodně odmítnout zatemnění ceny práce sloučením 
odvodů zaměstnavatele na odvod z objemu mezd. 
3) omezit roční paušální odpočty nákladů u OSVČ na 
rozumnou hranici, např. na 15% příjmů a na 
dvojnásobek průměrné superhrubé mzdy (dnes by to 
vycházelo na 66tis. Kč ročně - pokud má náklady vyšší, 
nechť je prokáže v účetnictví) a tím snížit diskriminaci 
skutečných podnikatelů účtujících náklady proti zejména 
"švarckám" (odhadem +15 mld. proti Kalouskově 
reformě na daních i odvodech) 
4) sblížit odvody na sociální pojištění (dnes 
zaměstnanci 20,8% superhrubé mzdy, OSVČ 14,6% 
hrubého zisku) na 20,8 pro zaměstnance a 17-18% pro 
OSVČ, podobně zdravotní pojištění. (odhadem +20 mld. 
proti Kalouskově reformě) 
5) sjednotit daňovou slevu na poplatníka, vyživovanou 
osobu a dítě na 60% průměrné superhrubé mzdy (dnes 
by to vycházelo na 19800 Kč ročně pro všechny místo 
24840 na poplatníka a vyživovanou osobu a 11604 na 
dítě) a tím odstranit nesmyslnou diskriminaci rodin 
(dnes pár dvou vydělávajících osob uplatní vyšší slevu 
na dani než jedna osoba se dvěma dětmi a stejným 
úhrnným příjmem, takže objektivně bohatší lidé dle 
příjmu na osobu jsou zvýhodněni vyšší daňovou slevou) 
- z hlediska rozpočtu jde o výnosově neutrální opatření 
6) ze snížené sazby DPH přesunout do základní sazby 
pouze leteckou dopravu, zvířata a potřeby pro chovatele 
a vybrané zdravotnické pomůcky kosmetického 
charakteru a sazby ponechat na dnešní úrovni, 
maximálně obě sazby zvednout o 2 procentní body a 
výnos využít výhradně na umořování státního dluhu. 
(odhadem -10 mld. proti sjednocení DPH na 19%) 
Celkově by se daňový a odvodový výnos zvýšil o 55 
mld. Kč proti plánům Kalouska, zároveň by došlo k 
narovnání nejkřiklavějších rozdílů v odvodech a 
daňových slevách, snížila by se atraktivita 
švarcsystému, cenové nárůsty by byly výrazně menší a 
rozložené mezi více výrobců a poskytovatelů služeb, 
čímž by promítnutí daně do ceny nebylo tak zásadní, 
aby znamenalo tlak na omezení domácí spotřeby. Navíc 
by rozpočet ušetřil kolem 6-8 mld. Kč plánovaných na 
kompenzace. A změna podnikatelského prostředí by 
nebyla tak dramatická. 
Bohužel spíše než takového přístupu se od ministra 
financí dočkáme dalších pokusů, které bude chtít opět 
naprosto přehodnotit, až se mu to bude hodit. 

Pavel Rusý| 
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Ve spolupráci s CK VOMA pořádáme zájezdy do 
Polska a do Říma a Vatikánu. Ještě jsou volná místa 
na podzimní termíny. 10. – 11.9. 2011 Polsko – 
Wadowice, Wieliczka, Krakov za 1990,- K č 
24. – 28.9. 2011 Itálie - Orvieto, Řím, Vatikán 
za 4890,- . V případě zájmu se přihlaste na kanceláři 
CK VOMA a při přihlášení upozorněte, že se hlásíte 
za KDU-ČSL. Pomůžete okresní kanceláři. Děkujeme. 
 

 
 
 

Z důvodu odchodu Antonína Holuba do důchodu bylo 
vypsáno výběrové řízení na funkci krajského 
tajemníka. Přihlásilo se celkem 9 velmi kvalitních 
uchazečů !!! Po ústních pohovorech byl krajským 
předsednictvem doporučen a na KV schválen  
Bc. Josef Dvořák z Radešína. 
 
 
 
 
 
Krajský výbor vyhlásil termín primárních voleb do 
senátu ve volebním obvodu 52 Třebíč na sobotu 
17. září 2011. Podle platného nominačního řádu 
KDU-ČSL okresní výbor v Třebíči jmenoval nominační 
komisi usnesením ze dne 21. 7. 2011 a tím může 
nastartovat vlastní primární výběr kandidáta do 
senátu. Návrhy mohou podávat členové a orgány 
KDU-ČSL z volebního obvodu Třebíč, který zahrnuje 
celý náš okres. Dále Předsednictvo strany, Celostátní 
výbor a Celostátní konference KDU-ČSL. Navrhovatel 
odevzdá případný návrh spolu se souhlasem 
navrhovaného s kandidaturou a prohlášením, že 
nekandiduje za jinou politickou stranu nebo hnutí a 
také doklad o zaplacení nominačního poplatku ve výši 
1000 Kč. Návrhy musejí být odevzdány nejpozději ve 
čtvrtek 18. srpna na okresní kancelář. Vlastní 
nominační konference proběhne v sobotu 17. září. 
Konat se bude pouze v případě, že bude podáno více 
jak jeden návrh do primární volby. Bližší informace u 
předsedy nominační komise nebo okresní tajemnice 
Lenky Zvěřinové. 

Štěpán Komárek 
 

 
 

 
 

Okresní kancelář KDU-ČSL v Třebíči bude 
otevřena každé pondělí a středu od 9:00 do 12:00 
hodin. Návštěvy však raději plánujte nejlépe po 
telefonické, nebo mailové domluvě s tajemnicí na tel. 
čísle  605 546 934.                                                                                                                    

           
 
 

"31. května oslavila předsedkyně KDU ČSL v Opatově 
paní Marie Miková požehnaný věk 77 let. Členové a 
příznivci KDU ČSL si váží její obětavé práce při vedení 
strany a tímto jí gratulují a přejí mnoho zdraví, štěstí a 
Božího požehnání."                       

                      Josef Vaněk – zastupitel obce                                                                                              

                                                  
 
 

2.7. 70 Menšík Jaroslav Březník 
2.7. 60 Šumpela Oldřich Číměř  
4.7. 45 Krejcar Jan Příložany 
5.7. 75 Svoboda Josef Jaroměřice n.R. 
7.7. 60 Bartesová Marie Lukov  
8.7. 70 Vlašínová Marie Mohelno 
9.7. 85 Homola Ludvík Třebíč 
15.7. 70 Machová Božena Čáslavice 
15.7. 90 Karásek František Mladoňovice  
17.7. 70 Chytka Jaroslav Kuroslepy  
20.7. 75 Bulíček Josef Třebelovice 
21.7. 45 Jelínková Iveta Vlčatín 
23.7. 80 Matoušek František Senorady 
24.7. 85 Špačková Alena Třebíč 
24.7. 55 Kovářová Ludmila M. Budějovice  
25.7. 85 Chalupa Jaroslav Rudíkov 
28.7. 60 Dokulil Ladislav, Ing. Budišov 
29.7. 85 Votavová Božena Radkovice  
29.7. 90 Hartmannová Karla Jaroměřice n.R. 
2.8. 85 Kubínová Emilie Budišov  
5.8. 85 Pazderník Jaromír Vladislav 
7.8. 75 Běhounek Jaroslav Studnice  
8.8. 85 Onderková Marie Tasov 
9.8. 75 Michal František Čechtín 
15.8. 35 Žák Petr, Ing. M. Budějovice  
17.8. 70 Ježek František Přibyslavice  
17.8. 65 Nevařil František M. Budějovice  
20.8. 50 Jurka Jaroslav Třebíč 
29.8. 75 Urbanová Božena Kracovice  
29.8. 80 Novák Václav Rokytnice n.R. 
 
Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí 
hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a lásku 
nejbližších.  
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POZVÁNKY NA ZÁJEZDY NAPSALI NÁM Z MO OPATOV …. 

O PRIMÁRNÍ VOLBĚ 

PRACOVNÍ DOBA V KANCELÁ ŘI  

NOVÝ KRAJSKÝ TAJEMNÍK 


