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Tragédii Lidic si musíme stále připomínat
Je to už sedmdesát osm let od tragédie středočeských Lidic. Tehdy nacistická moc se krutě
vypořádala s vesnicí, jejíž obyvatelé se ničím neprovinili. Vymyšlený důvod měl ukázat
českému národu, co ho čeká, jestliže nacisté válku vyhrají. Nevyhráli ji. Byli na hlavu
poraženi. Nepomohly další Lidice, další represe, ani armáda, která byla připravena pro výboj.
Díky odboji v obsazených zemích, díky Spojencům, především však tehdejšímu Sovětskému
svaz a jeho armádě, který nesl největší tíži války, Tisíciletá říše vzala za své.Hrůznost akce
Lidice, po nichž následovaly Ležáky, dosvědčuje nejen zastřelení lidických mužů a poslání do
koncentračních táborů žen, ale i osud lidických dětí, z nichž většina byla zákeřně zavražděna.
Tehdy, 10. června 1942, celý svět byl hrůzností postupu hitlerovců šokován. V mnoha
místech vznikaly nové Lidice. I ty československé znovu po válce ožily. Lidice se však staly
symbolem, byť nacisté podobně si počínali i v běloruských chatyňských vesnicích, ve
francouzském Oradouru, ve slovenském Ostrém Grúni, v řadě českých vsích již na konci
války. Zdálo se, že už nic podobného se po porážce fašismu nemůže opakovat. Jenže i po
světové válce znovu se podobné akce opakovaly, protože nenávist a zloba, touha po moci, po
ovládnutí někoho jiného, jako msta za porážky či cílený pokus nahnat strach, se opakoval i
dál. Bylo tomu tak v rozdělované Palestině roku 1948, ve vietnamské vesnici My Lai a jinde.
Bohužel ani dnes není na mnoha místech světa mír, jsou další a další Lidice a opět v zájmu
něčí moci, něčí touhy po světovládě či »pouze« vládě nad sousedy. I proto tragédii Lidic si
musíme stále připomínat.
Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM

Palestina má odpověď na hrozící anexi
Palestinský premiér Muhammad Ištaja oznámil, že palestinské vedení na Západním břehu
Jordánu podalo tzv. blízkovýchodnímu kvartetu, složenému ze zástupců USA, Ruska,
Evropské unie a OSN, protinávrh ke smrtícímu plánu kontroverzního amerického
prezidenta Donalda Trumpa na řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Podle izraelského
listu The Jerusalem Post Ištaja uvedl, že Palestinci vyhlásí svrchovaný stát na základě linie
příměří před šestidenní válkou v roce 1967, pokud Izrael přistoupí k anexi částí palestinského
Západního břehu Jordánu 1. července, a požádají o uznání mezinárodní společenství.
Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad a
Jordánského údolí na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, což by znamenalo
anexi tohoto území. Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady, které Izrael od roku
1967 vybudoval na Západním břehu Jordánu, za nelegální z hlediska mezinárodního práva,
resp. z pohledu Ženevské konvence, která zakazuje výstavbu na území zabraném při válce.

Trumpův skandální plán počítá s tím, že by si Izrael ponechal většinu osad na Západním
břehu Jordánu, tedy na území, se kterým Palestinci počítají pro svůj budoucí stát. Palestinci
to logicky odmítli a jednání s Washingtonem bojkotují.
Demilitarizovaný stát
»Podali jsme před několika dny kvartetu protinávrh,« uvedl Ištaja a doplnil, že text o délce
4,5 strany navrhuje vytvoření »svrchovaného, nezávislého a demilitarizovaného
Palestinského státu« a »změny v demarkačních hranicích, kde jsou zapotřebí«. Ištaja uvedl,
že v případě izraelské anexe by očekával, že mezinárodní společenství uvalí na židovský stát
sankce. Ištaja uvedl, že izraelská anexe má několik dimenzí a palestinská snaha jí zabránit má
dvě fáze. První dimenze anexe se podle palestinského premiéra uskutečnila 20. dubna, kdy
jeho kontroverzní pravicový izraelský protějšek Benjamin Netanjahu a jeho koaliční spojenec
Benny Ganc podepsali dohodu, v níž stojí, že Izrael má právo anektovat části Západního
břehu Jordánu. Ištaja dodal, že Izrael v přípravě anexe už podnikl menší kroky na místě.
Druhá etapa se očekává 1. července, kdy izraelská vláda a možná i parlament zahájí
legislativní proces anexe.
Trump to celé zhoršil
»V Izraeli bývala debata rozdělena mezi mírový a okupační tábor,« uvedl Ištaja a dodal, že
následně se debata rozdělila na ty, kteří chtějí zachovat současný stav, a ty, kteří chtějí
okupaci. »Nyní debata už není mezi těmi, kteří chtějí anektovat, a těmi, kteří to nechtějí,
debata je o tom, co anektovat,« zdůraznil varující nový stav premiér. Ištaja podle ČTK uvedl,
že anexe je existenční hrozbou pro palestinský lid, a doplnil, že takový krok by byl závažným
porušením dohod s palestinskou autonomií. Poznamenal, že Ramalláh sice už ukončil
bezpečnostní koordinaci s Izraelem, nyní by ale palestinská autonomie mohla stáhnout
uznání Izraele.
(rj)

Nemůžeme souhlasit s jednostrannými kroky Izraele
Dne 1. 7. 2020 mají izraelské orgány začít projednávat připojení dalších území, která se
nalézají na místech, kde by měl vzniknout Palestinský stát a kde se ostatně již dnes nalézají
protiprávně vzniklé izraelské osady, ke Státu Izrael. Dokonce tři české ministry (dva bývalé)
zahraničních věcí to podnítilo k podepsání dokumentu, jenž před takovým aktem varoval. To
ovšem vyvolalo nespokojenost podporovatelů Izraele, zvláště pak medializována byla kritika
ze strany samotného prezidenta, k níž se z jiného důvodu připojil i premiér. Nejde mi však o
spor v nazírání našich politiků, ale o samotný fakt připojení ke svému území, území někoho
jiného. Je to už podruhé v krátké době, kdy se tak v tomto regionu děje. Je to totiž rok, kdy
Spojené státy uznaly suverenitu Izraele nad Golanskými výšinami a tím vlastně jejich faktické
připojení, ač právě ty do roku 1967 byly součástí Sýrie a nikdy nepatřily do koloniálních
enkláv Británie, které vznikly po pádu Osmanské říše, ale do zájmové koloniální sféry
Francie.Dnešní záměr premiéra Netanjahua je porušení mnoha rezolucí Rady bezpečnosti a
OSN vůbec. Mnohé země Evropské unie proto také vyjádřily svůj nesouhlas s plánem, který
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je otevřeně podporován Trumpovými Spojenými státy. Stejně jako tomu bylo při akci
»Golany« a při dalších agresivních akcích Izraele proti svým sousedům. Nejsem
protiizraelský. Mám v Izraeli dokonce řadu přátel. Jen si myslím, že svět by se měl opravdu
řídit nějakými pravidly, a ne jednomu na úkor druhého povolovat cokoli. Chce-li zmíněný svět
mít na Blízkém východě klid, musí všechny strany upravit své požadavky a dbát o
mezinárodní právo. To už bylo porušeno v samotném rozdělení země. Plán rovnosti dodržen
tehdy nebyl a tvůrci Izraele si přisvojili více, než jim umožňovala rezoluce OSN.
Nespravedlnost vůči vyhnanému arabskému obyvatelstvu, pokusy dále rozšířit hranice
Izraele vyvolaly odpor a nenávist. Namísto snahy uklidnit situaci a ukázat mírovou tvář se
však Izrael uchýlil k dalším válkám a dalším násilnostem a násilnost, jak známo, produkuje jen
další násilí a nenávist. Chápu, že připojení dalšího území, s nímž se počítalo pro vytvoření
samostatného Palestinského státu, státem Izrael, vyvolává nové emoce. Je totiž aktem násilí.
Z tohoto hlediska vnímám stanovisko »tří ministrů« a s jejich kroky v době jejich
ministerského mandátu jsem mnohdy nesouhlasil a nesouhlasím. Chceme-li mír na Blízkém
východě, nemůžeme souhlasit s jednostrannými kroky Izraele. To by si měli uvědomit všichni,
tedy i všichni čeští politici.
Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM do Senátu

Babiš: Kauza ricin byla smyšlená
»Kauza ricin« byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského
velvyslanectví v Praze. Jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace, aby
poškodil kolegu. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO). Chování pracovníků ambasády
nicméně označil za nevhodné a dva diplomaté proto byli vyhoštěni.
»Z informací a předložených důkazů, které jsem obdržel od Bezpečnostní informační služby
(BIS) jednoznačně vyplývá, že celá kauza vznikla v důsledku vnitřního boje mezi pracovníky
zastupitelského úřadu Ruské federace v Praze, kdy jeden z nich zaslal cíleně naší
Bezpečnostní informační službě smyšlenou informaci o plánovaném útoku proti českým
politikům. Způsobil tak kromě zbytečného vytížení našich bezpečnostních složek další
komplikaci v česko-ruských vztazích a poškození dobrého jména Ruské federace v České
republice,« řekl Babiš. Podle premiéra ČR podobné hrátky na svém území nemůže tolerovat.
Proto přistoupila k vypovězení dvou ruských diplomatů, ačkoli původně chtěla vše vyřešit jen
dohodou s ruskou diplomacií. Ta však podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD)
neposkytla součinnost, a tak nezbylo než zvolit krok vyhoštění, a to i s vědomím, že Rusko
recipročně patrně vyhostí dva diplomaty z české ambasády v Moskvě. Babiš také poděkoval
BIS za výbornou práci, když dokázala případ rychle rozkrýt. O příjezdu »ruského agenta s
jedem ricin« napsal koncem dubna týdeník Respekt. České úřady oficiálně informaci o jedu
nepotvrdily. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a
starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) ale dostali ve stejné době policejní
ochranu. Všechny tři tyto komunální politiky Moskva kritizuje kvůli jejich krokům.
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Růst reálné mzdy letos výrazně zpomalil
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla v prvním čtvrtletí podle včera
zveřejněných údajů Českého statistického úřadu meziročně o pět procent na 34 077 korun,
reálně se ale kvůli rychlému růstu spotřebitelských cen zvýšila jen o 1,4 %.
Zhruba dvě třetiny zaměstnanců přitom mají mzdu nižší než celostátní průměr, upozornili
statistici. Objem mezd vzrostl o 4,1 %, počet zaměstnanců se snížil o 0,9 %. Krize na trhu
práce se v 1. kvartálu podle hlavního ekonoma CZECH FUND Lukáše Kovandy ještě příliš
neprojevila, a to jak kvůli jeho setrvačnosti, tak kvůli opatřením, která vláda začala zavádět či
jejich zavedení signalizovala. Jako příklad jmenoval kurzarbeit. »Platy ve veřejné sféře nebyly
dotčeny už vůbec. Za pomalejší než očekávaný nárůst průměrné mzdy v letošním 1. čtvrtletí
tak může plně soukromý sektor, zejména jeho zranitelné skupiny typu agenturních
pracovníku, pracovníků v pohostinství nebo třeba živnostníků v oblasti cestovního
ruchu,« uvedl pro Haló noviny Kovanda. Medián mezd, který představuje hodnotu mzdy
zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení, to znamená, že polovina mezd je nižší a druhá
polovina vyšší, vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,8 % na 29 333 Kč, přičemž
u mužů dosáhl 31 790 Kč a u žen 26 723 Kč. Deset procent zaměstnanců pobíralo mzdu do 15
761 Kč a u dalších deseti procent byl naopak výdělek nad 53 850 Kč. Ostatních 80 %
zaměstnanců se se svou mzdou se pohybovalo v tomto rozmezí. »Nízké mzdy se zvýšily
výrazně více než ostatní, patrně v důsledku zvýšení minimální mzdy,« poznamenal ve své
analýze Dalibor Holý, vedoucí Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
Mzdový růst byl podle Holého opět značně diferencovaný. »Závisel mj. na tom, že se v
některých odvětvích v tomto termínu tradičně vyplácí mimořádné odměny vázané na
hospodářské výsledky (konkrétně v bankách, pojišťovnách a energetice). Ve dvou odvětvích
nalezneme nominální propad mzdové úrovně, v činnostech v oblasti nemovitostí (o 6,5 %), a
pak v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech (o 3,8 %), kde však souvisí s vysokou
základnou minulého roku (velké mimořádné odměny),« uvedl statistik. Na druhé straně
podle něj najdeme také vysoké nárůsty průměrné mzdy - především v administrativních a
podpůrných činnostech (o 11,8 %), kde mohlo jít o důsledek propouštění zaměstnanců s
nízkými mzdami, což aritmetický průměr zvyšuje; více jak o desetinu také mzdy poskočily ve
výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (o 10,8 %). Nadprůměrný
růst byl podle Holého také v zemědělství (o 7,4 %), v informačních a komunikačních
činnostech (o 7,1 %), ve vzdělávání (o sedm procent), dále ve stavebnictví (o 5,7 %) a
nakonec ve zdravotní a sociální péči (o 5,2 %). »Nejvyšší absolutní průměrnou hrubou mzdu
hledejme v informačních a komunikačních činnostech s úrovní 63 521 Kč. Druhou příčku má
peněžnictví a pojišťovnictví, kde se průměrná mzda zvýšila o 1,8 % na 60 595 Kč. Třetí příčku
si pak s odstupem drží odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného
vzduchu s 56 778 Kč. Na druhé straně nejnižší mzdová úroveň zůstala v ubytování, stravování
a pohostinství s 20 316 Kč,« informnoval Holý. V největším odvětví – zpracovatelském
průmyslu – kde pracuje více jak 1,1 miliónu zaměstnanců, vzrostly podle ČSÚ průměrné mzdy
jen o čtyři procenta na 33 123 Kč. V obchodě, který je co do velikosti druhý, se mzdy zvýšily o
4,6 % na 32 357 Kč.
(ici)
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Penzijní systém máme relativně stabilní
Český penzijní systém je podle studie Allianz, založené na datech ze 70 zemí, ve srovnání s
jinými poměrně stabilní. V prvním ročníku Globální zprávy o penzích přiřkli odborníci
Allianz České republice 12. místo.
Žebříček vznikl na základě nového ukazatele, který začala Allianz od letoška sledovat.
Takzvaný API (Allianz penzijní indikátor) se skládá ze tří složek. Za prvé bere v potaz
demografické a rozpočtové předpoklady, za druhé udržitelnost systému a za třetí jeho
přiměřenost. Vznik API je reakcí na velké světové demografické změny. Zveřejněné výsledky
nicméně ještě neodrážejí a ani nemohou odrážet změněné podmínky v důsledku opatření
proti šíření koronaviru. Momentálně se odhaduje, že do roku 2050 vzroste podíl starší
populace závislé na penzích o 77 procent. Celosvětově se tak důchodci početně vyrovnají
zhruba čtvrtině osob v produktivním věku. V západní Evropě může jít až o 51 %. První pilíř
nového ukazatele odráží výchozí stav konkrétních zemí z hlediska demografické situace a
veřejných financí. Na stupnici od 1 do 7, kde 1 je nejlepší výsledek, hodnotí Allianz v této
kategorii ČR celkovou známkou 4.2. Co ČR v rámci zohlednění demografických faktorů chybí,
jsou mimo jiné pracovní příležitosti pro starší zaměstnance. »Jedním z dědictví současné
krize bude určitě skutečnost, že budeme muset zdvojnásobit snahu o reformu penzijních
systémů. Kdo ještě měl manévrovací prostor, právě o něj přišel,« varovala jedna z autorek
studie Michaela Grimmová. Druhou složkou penzijního ukazatele je udržitelnost systému. V
tomto kontextu je podle Allianz důležité, zda se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. ČR
ho zvyšovat plánuje, a získala tak známku 2.9, znatelně lepší, než je celosvětový průměr.
Třetí složkou je přiměřenost systému, pod čímž Allianz zahrnuje poměr počtu pracujících vůči
počtu důchodců, udržení životního standardu seniorů a existence penzijních fondů a jiných
zdrojů příjmu starší populace. Zde nám zpráva vytýká mj. absenci výsluhových důchodů u
jednotlivých profesí a ČR hodnotí známkou 3,2.

USNESENÍ Z 5. PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ
OV KSČM DĚČÍN
KONANÉHO 12.června 2020
PZ OV KSČM bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu z VV OV KSČM Děčín ze dne 09. 06. 2020
Kontrolu usnesení OV KSČM Děčín ze 4. plenárního konaného dne 22.6.2020
Informaci o činnosti sekretariátu
Informaci o činnosti vyšších stranických orgánů
Informaci k přípravě voleb do Senátu a Krajského zastupitelstva
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PZ OV KSČM schvaluje :
1.

Plán práce na II. pololetí roku 2020

PZ OV KSČM ukládá:
1.
2.

předsedovi OV KSČM dokončit likvidaci osobního vozidla do 7. srpna
Zodpovídá: předseda OV
Volebnímu štábu OV KSČM zpracovat návrh rámcové POZ
Termín: do 3.7.2020
Zodpovídá: předseda OV KSČM

Nikdy neříkej nikdy
Před několika lety uskutečnila skupina senátorů Parlamentu České republiky nákladnou cestu
do Peru, jejíž účel a přínos byl dodatečně (ne moc úspěšně) zdůvodňován a která stála
daňové poplatníky téměř jeden milion korun. Členem oficiální delegace byl i tehdy senátor
Miloš Vystrčil. Nemohu jinak než připomenout, že v rozhovoru pro Lidové noviny (9. 6. 2014)
se bránil kritice cesty a mimo jiné uvedl: »Já už nikdy nikam nepoletím. Všichni budou šťastní.
Já budu rád, že nemusím plnit své povinnosti, protože mi veřejnost řekla, že se nemá nikam
létat. Moje žena bude ráda, moji vnuci budou rádi. Všichni budou v pohodě a spokojení. Já už
prostě nikam letadlem pracovně nepoletím.«
Chuť cestovat však byla silnější veřejného slibu. A tak pan předseda, přes zármutek manželky
a vnuků, přes svůj veřejný příslib, alespoň při dodržení svého v poslední době opakovaně
zveřejněného kréda, že mu na groších, rozuměj státních, nezáleží, znovu furiantsky balí svůj
turistický batoh. Tentokrát to bude Tchaj-wan a účet za tuto cestu nám bude beze sporu
vystaven. A celý svět se podivuje, co se to v té České republice děje a kde že se to dělá
oficiální zahraniční politika státu, která je v rozporu s usneseními OSN i společnou politikou
členských států Evropské unie.
A nejde o jeden slib, ale o hanebnou politiku dvojího metru. Nebudeme se sice hrbit, když se
mluví o zemích na východ, ale když velvyslanec Spojených států amerických napíše dopis, že
pokud zavedeme digitální daň, uvalí nám cla na auta, tak v Senátu sklopí uši a řeční, že to
vládě nedoporučí.
Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

6

Smartwings mohou dostat státní záruku až 900 milionů korun
Stát jedná s leteckou společností Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry,
které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu v době pandemie koronaviru.
Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Vlastníci společnosti,
která ČSA ovládá, jsou do aerolinek připraveni vložit 1,6 miliardy korun. Po jednání s
prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zámku v Lánech to řekl ministr
dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Firma bude podle Havlíčka
potřebovat k tomu, aby ustála ztrátu kvůli koronaviru, částku mezi dvěma miliardami a 2,2
miliardy korun. "V tuto chvíli diskutujeme o výši záruky, která by byla mezi 500 miliony korun
až 900 miliony korun," řekl ministr. Sám by preferoval záruku ve výši 800 milionů korun. Na
podmínkách pro poskytnutí záruky je podle Havlíčka shoda s vlastníky, patří k nim i klíčová
role státu ve věřitelském výboru firmy a zastavení vyplácení dividendy majitelům společnosti
na deset let. Nynější plán má podle Havlíčka podporu prezidenta Zemana, informoval o něm
premiéra Andreje Babiše (ANO). "Není nic rozhodnuto," řekl ministr. Příští týden chce návrh
představit ve Sněmovně na podvýboru pro dopravu. "Byl bych rád, abychom na to našli širší
shodu, aby se to odpolitizovalo," doplnil. Jednání se podle něj vedou také s věřitelskými
bankami.
O pomoci pro Smartwings se mluví posledních několik týdnů. Zástupci vlády včetně Babiše
možnost podpory připustili, podle nich jde o strategický podnik. Pomoc naopak nepodporuje
ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), k jedné firmě podle ní není možné přistupovat
jinak než k ostatním podnikům. Možnost podpory kritizují také někteří zástupci opozice.
"Proč by český stát měl zachraňovat firmu, která je z půlky v zahraničních rukou a některé
firmy druhého majitele sídlí v daňových rájích," řekl České televizi místopředseda
sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Havlíček poukázal na to, že
svoje aerolinky po koronavirové krizi podpořily také další evropské země. "Udrželi bychom
vztah s českými cestovními kancelářemi, které požadují vysloveně, aby ČSA byla jakožto
značka, ale hlavně jakožto dopravce udržen," řekl ministr. Zachování ČSA by podle něj také
udrželo provoz na lokálních letištích, jmenoval Brno a Ostravu.
"Udrželi bychom vztah s českými dodavateli, subdodavateli, zejména v oblasti servisu," dodal
Havlíček. Média nedávno poukázala na to, že poloviční fond v leteckých opravnách Avia
Prime, kde Smartwings opravují své stroje, v roce 2017 koupil fond Hartenberg ze
svěřenského fondu premiéra Babiše. Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou
vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží
čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o
majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na
1,7 až dvě miliardy korun. V pátek nechala v několika českých denících zveřejnit inzerát,
kterým upozorňovala na to, že na rozdíl od desítek jiných leteckých společností pomoc od
státu nedostala.
(čtk)
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Jubilanti červenec 2020
01.07.

Hain Vilém

79

let

Děčín

01.07.

Šlechtová Miluše

73

let

Varnsdorf

02.07.

Hrušková Zdena

95

let

Želenice

03.07.

Vaňo Pavel

35

let

Jílové

06.07.

Plavec Jiří

45

let

Jiříkov

07.07.

Kramerová Zdena

77

let

Děčín

08.07.

Vodrážka Miloslav

84

let

Mikulášovice

09.07.

Maščuch Zdeněk

65

let

Varnsdorf

10.07.

Turoň Milan

92

let

Jiříkov

12.07.

Hotová Růžena

76

let

Kunratice

13.07.

Ing. Kohout Jan

65

let

Děčín

14.07.

Hladík Stanislav

72

let

Mikulášovice

17.07.

Puchýř František

65

let

Mikulášovice

23.07.

Ivan Josef

72

let

Varnsdorf

27.07.

Šeliga Ladislav

45

let

Šluknov

30.07.

Vetešník Miloš

73

let

Krásná Lípa

VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME.
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