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Milý čtenáři/čtenářko, 

právě pročítáš soubor článků z interneto-
vých stránek KLUBU PRVNÍHO MÁJE. 
Jsme mladí komunisté jihočeského kraje, 
kterým není lhostejné, v jaké společnos2 
žijí, a kteří si uvědomují problémy sou-
časného světa. Spojili jsme se, abychom 
rozbořili mýty o komunis2ckém hnu6 
a ukázali, že jiný svět je možný, ba do-
konce nutný. Odmítáme nadvládu kapitá-
lu a upřednostňujeme alterna2vní způso-
by fungování společnos2 založené 
na spolupráci, solidaritě a míru c6cí pří-
rodní zdroje a životní prostředí. Tento 
soubor článků z webových stránek slouží 
jako ucelený přehled všeho, co považuje-
me za důležité, mapuje naše akce a při-
náší zajímavé informace z událos6 naše-
ho kraje. Čtenářům chceme přinášet 
v první řadě jihočeská témata, ale také se 
pokusíme informovat o ak2vitách mla-
dých v jiných krajích. Telegraficky přine-
seme také zprávy z činnos2 levicových 
hnu6 v zahraničí. 

Fungujeme pouze elektronicky a můžeš 
nás najít na stránkách Klubu prvního má-
je  

(h@p://www.klub1maje.eu), 

 kde jsme volně ke stažení. Doufáme, že 
Ti předáme cenné nformace o levicovém 
dění  nejen na jihu Čech.  
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22.10.2016 došlo k úplně prvnímu zase-
dání komise mládeže od svého založení. 
Byli přítomni: předseda Martin Rataj 
(okr. Strakonice), členové: Marian Lich-
tenberg (okr. Č. Budějovice), Pavel Ma-
toušek (okr. Č. Krumlov), Anna Vaculíko-
vá (okr. Jindřichův Hradec), Pavla Švepeš 
Šlahúnková jako manažerka komise mlá-
deže při ÚV, Radek Nejezchleb coby ta-
jemník komise mládeže a jako hosté byli 
přizváni Jiří Fídler (okr. Jindřichův Hra-
dec) a Jan Pikous (okr. Č. Budějovice). 
Omluven byl Jiří Havlík (okr. Tábor). Čle-
nové si představili své nápady pro rok 
2017 a vizi do budoucna, kterou by měla 
komise naplňovat i v dalších letech. 

Pavel zmínil potřebu podpořit akce typu 
1. máj, pietní shromáždění apod. účastí 
mladých. Poukázal na zrušení oslav toho-
to výročí v Kaplici a na velmi slabou účast 
mladých komunistů při prvomájové akci 
v Českém Krumlově. Navrhl, zda by čle-
nové komise mohli objíždět tyto akce 
společně a podpořit tak starší soudruhy 
nejen účastí, ale lépe také působit na své 
vrstevníky a získat je pro naši věc. 

Jirka navrhl ostatním členům možnost 
spolupodílet se na organizaci rockového 
koncertu v roce 2017 s možností malého 
vystoupení zástupce naší strany. Zdůraz-
nil přitom potřebu mluvit při těchto ak-
cích a s ostatními mladými. Koncert či 
akce obdobného typu by tak mohla být 
velkou příležitostí, jak oslovit mladé a dát 
jim řešení na problémy, které je trápí. 

Dále by chtěl dělat akce v různých okre-
sech a to nejlépe veřejným politickým 
vystoupením. 

Anna pak poukázala na špatnou organi-
zaci akce pálení čarodějnic v Jindřichově 
Hradci a navrhla možnosti, jak předejít 
problémům a oslovit více návštěvníků. 
Dále přednesla návrh uspořádat již v roce 
2016 „Akci Mikuláš“, která by byla naším 
prvním zkušebním „výkopem“. Všichni 
členové tento návrh jednomyslně schváli-
li a domluvili se na rozsahu akce, datu, 
čase a místu konání (5.12, 16.30-20.00, 
sídl. Šumava v Č. Budějovicích) a také 
na materiálním a technickém zajištění 
(dárky pro děti, propagační materiály, 
rozvoz do domácností). Anna také vznes-
la návrh na příš6 zasedání pozvat s. Bra-
ného a poté na další s. Filipa (každého 
jednotlivě). 

Pavla se zmínila o existenci Bobrů jako 
mládežnického subjektu a seznámila 
ostatní s návrhem podílet se na pořádání 
dětského dne jako v minulých letech. 
Dále sdělila informace z ÚV, informovala 
o novém statutu komise mláde-
že a  o nové předsedkyni Komise mládeže 
ústředního výboru KSČM. 

Radek spolumoderoval diskuzi a informo-
val ostatní o nutnosti mezigenerační ob-
měny, dále sdělil komisi úkoly a stanove-
né cíle. 

Komise si během diskuze vytvořila před-
běžný plán akcí pro rok 2017, kde mimo 

Z ČINNOSTI KOMISE MLÁDEŽE JčKV KSČM 

Z NAŠEHO KRAJE... 

I. ZASEDÁNÍ KOMISE MLÁDEŽE JčKV KSČM 
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účasti na oslavách různých výročí počítá 
i s turnajem ve stolním tenise v Českých 
Budějovicích, plánuje bowling a případně 
se pokusí o uspořádání koncertu 
v prostoru DK Slavie s DJem, zábavou 
a politickým vystoupením.  

Došlo také na výsledky uplynulých voleb 
a padly návrhy, jak situaci řešit. Neposta-
vit program na dostavbě Temelína, ale 
vložit též témata, kterými se od ostatních 
politických stran odlišujeme a rámec al-
ternativ, který můžeme jako strana před-
ložit veřejnosti. Dále se zmínila nutnost 
omlazení kandidátky. Do krajského voleb-
ního štábu pro následující volby komise 
jednomyslně zvolila tajemníka komise 
mládeže JčKV Radka Nejezchleba. 

Z NAŠEHO KRAJE 

V pondělí 5. prosince 2016 byla odstarto-
vána první akce, kterou jsme si na po-
slední schůzi KM JčKV naplánovali ještě 
na rok 2016. Naším cílem bylo dopřát 
rodinám s dětmi návštěvu Mikuláše, čer-

tů a anděla bez toho, aniž by musely ně-
co platit. Nakoupili jsme cukrovinky 
a další nezbytnosti a přidali navíc i propa-
gační materiály v podobě igelitových 
tašek s logem KSČM. Kostýmy obstaral 
Honza a nutno přiznat, že bez nich by se 
naše akce neobešla.  Navrhli jsme si do-
konce i vlastní pozvánky, rozeslali je 
do schránek a čekali na první zájemce.  
Nakonec se nám ozvalo 6 rodin, s kterými 
jsme se domluvili na čase návštěvy a po-
selství, která by chtěli rodiče svým rato-
lestem ústy mikulášské návštěvy sdělit. 
Dokonce nám byl symbolicky darován 
dudlík s příslibem, že už jej mladá holčič-
ka potřebovat nebude. Některé děti byly 
statečné a bez problémů odrecitovaly 

AKCE MIKULÁŠ — PRVNÍ SPOLEČNÁ AKCE UŽ V ROCE 2016 

Z leva: P. Matoušek, A. Vaculíková a J. Pikous 

Závěrem se členové komise usnesli, že by 
KM JčKV KSČM měla zastřešovat všechny 
mládežnické subjekty spadající pod KSČM 
v kraji, aby jednotlivé subjekty nevystu-
povaly individuálně. To bylo 
 jednomyslně schváleno všemi členy ko-

mise, pro které hlasovala i přítomná Pav-

la (Bobři). Veškeré žádos2 a podněty 

na JčKV KSČM budou podávány od mlá-

dežnických subjektů pouze prostřednic-

tvím komise mládeže. Bez tohoto nebude 

mít komise mládeže přehled o činnos2 

mládežnických subjektů v kraji a 6m ztrá-

cí zřízení komise svůj smysl. Tento pod-

nět ke struktuře mládežnických subjektů 

předkládáme JčKV KSČM k jednání 

a schválení na nejbližším zasedání 
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připravenou básničku, pro jiné bylo tako-
vé setkání vůbec první, a tak u nich zvítě-
zil ostych a nervozita. A copak jsme si 
odnesli my? Radost v dětských očích, 
spokojenost rodičů a pocit, že jsme mohli 
alespoň trochu zpříjemnit čas Mikuláše 
navštíveným rodinám a alespoň trochu 
rozšířit osvětu našeho hnutí dále. 

Roznos pozvánek do schránek a do vchodů panelových domů —M. Lichtenberg a M. Rataj 

Akce v jednom z bytů Mikulášská nadílka pro dě2 

Vyrobená pozvánka 
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Z NAŠEHO KRAJE 

V sobotu 12.11 se sešla komise mládeže 
JčKV. Na programu tohoto přátelského 
posezení byla diskuze s vzácným hostem. 
Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D., který 
mimo jiné sdělil několik poznatků z uply-
nulé volební kampaně a následně před-
nesl svoji vizi do budoucna, která by 
mohla být nadějí také pro nás mladé. 
Seznámil nás s konceptem socialismu pro 
21. století.         <Pavel Matoušek> 

ších států Evropské unie, májí náskok. 
Proto naši pracující v dceřiných společ-
nostech zahraničních mateřských společ-
nos6 mají nižší produk2vitu práce, a tak 
nelze přijmou společnou měnu Euro. 
Zrychlení tempa nástupu nových výrob-
ních sil lze zajis2t změnou výrobních 
vztahů. Jednoduše řešeno, nechat rozho-
dovat ty, kteří tyto výrobní síly zavádějí, 
a ne ty, kteří vlastní výrobní prostředky, 
které zavádění umožňují. Jde jen o to, 
smířit se s 6m, že v budoucnu bude vlád-
noucí třídou technokracie. Vlastnictví 
nebude předpokladem o rozhodování 
ve výrobě a službách. Současní vlastníci 
výrobních prostředků budou vyměněni 
za technokraty lidmi, kteří mají schop-
nos2, znalos2 a ochotu vyvíjet výrobní 
prostředky a často i na úkor svého rodin-
ného a společenského života. Spravedlivé 
je na této skutečnos2 to, že 2to techno-
kraté se rekrutuji z dělnických rodin. Tato 
skutečnost dává předpoklad, že lidé 
v dělnických povoláních budou vyslyšeni, 

 SETKÁNÍ MLADÝCH KOMUNISTŮ SE SOUDRUHEM MÁČEM V Č.B. 

MIROSLAV MÁČE—SOCIALISMUS PRO 21. STOLETÍ 

Základem nového socialismu 21. stole6 
musí být průmyslová demokracie. S ná-
stupem průmyslové revoluce (tzv. Prů-
mysl 4.0) se do popředí dostávají infor-
mační technologie. Tyto výrobní síly se 
prosazují samovolně v důsledku tržní 
konkurence, nicméně nejprůmyslovější 
státy, mateřské společnos2 nejmocněj-

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.D. 
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Nicméně tato transakce není ničím 
jiným než záměnou běžných akcií 
za přednostní akcie, se kterými není 
spojeno hlasovací právo. Právnická 
osoba může okupovat tyto přednostní 
akcie, a tak převádí vlastní jmění 
na sebe sama. Tento mechanismus 
není spojen s žádnými zaměstnanecký-
mi akciemi. Pokud právnická osoba 
začne vlastnit sebe sama, proč by měla 
předávat své akcie zaměstnanců, aby 
s nimi kupčili. Proč by zaměstnanci, 
coby fyzické osoby, měli vlastnit výrob-
ní prostředky podniku, ve kterém pra-
cují. Vždyť výrobní prostředky podniku 
nemusí vlastnit žádná fyzická osoba 
a to pla6 i pro stát. Zde nejde o spole-
čenské vlastnictví ani o vlastnictví fy-
zických osob. Jde výhradně o vlastnic-
tví právnických osob, pod kontrolou 
zaměstnanců právnické osoby. 

Abychom uvedli tento systém do reál-
ného světa, musíme připus2t tzv. koo-
perační kapitalismus, spojený s po-
jmem stakeholders. Jde o ekonomický 
systém, kde jsou propojeni dodavatelé, 
výrobci a odběratelů formou vlastnic-
kých podílů. Nic nebrání právnické 
osobě např. výrobci, aby přepus2l 
menšinové vlastnictví dodavatelům 
a odběratelům. Tím se vytvoří řetězce, 
které jsou základem ekonomiky. Napří-
klad: Jihočeské mlékárny mohou po-
skytnout část akcií, spojených s rozho-
dováním, zemědělským prvovýrobcům 
(např. mlékárenským družstvům). 
Právnická osoba může tyto akcie od-

neboť bez jejich spolupráce je technokrat 
bezmocný. Přeci jen někdo musí výsledky 
práce technokrata uvádět do života. Jistě 
by bylo nádherné, kdyby mocenskou 
elitou byli intelektuálové, ale to je nere-
álné a možná i společensky škodlivé. 

Nyní jde jen o to, jak zajis2t technokra-
tům přístup k rozhodování. Začít se musí 
ve výrobě. Doposud právní vědy mluví 
o rovnos2 fyzických a právnických osob. 
V oblas2 vlastnictví žádná taková rovnost 
není. Vše na tomto světě musí vlastnit 
fyzické osoby nebo stát. Proč by nemohla 
být rovnost fyzických i právnických osob 
v oblas2 vlastnictví majetku. Proč práv-
nická osoba (např. obchodní společnost) 
nemůže vlastnit sebe sama. Proč musí 
své nakoupené akcie do půl roku prodat 
fyzickým osobám. Důvodem může být 
nedůvěra zaměstnanců či poskytovatelů 
kapitálu vůči managementu, který má 
možnost si zpriva2zovat majetek právnic-
ké osoby. Pokud by však byl ma-
nagement kontrolovaný a odvolatelný 
zaměstnanci podniku, pak nemůže ma-
nagement vytunelovat podnik, který řídí. 
Vždyť pro2 představenstvu podniku stojí 
dozorčí rada, která musí být v rukou za-
městnanců. Ve své podstatě nejde o nic 
jiného než o principy řízení veřejné sprá-
vy (obcí, měst, krajů) aplikované v privát-
ním sektoru. 

Pravdou je, že právnická osoba může 
vlastnit své výrobní prostředky, až je od-
koupí od fyzických vlastníků nebo státu. 
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koupit a prodat jinému dodavateli, pokud 
se domnívá, že tento dodavatel není nej-
výhodnější. Opět jde o to, že své akcie 
prodává právnické osobě, nikoli fyzické 
osobě. 

Vlastnictví právnických osob má i své 
přednos2 v sociální oblas2. Právnické 
osoba může vytvářet finanční fondy pro 
své zaměstnance, které zajišťují péči, 
kterou stát nebude schopen v budoucnu 
zajišťovat, ať jde o otázku starobních 
důchodů, příspěvky na léčebnou péči, ale 
i půjčky zaměstnancům na pořízení byd-
lení. 

Takže socialismus 21.stole6 je založen na 
průmyslové demokracii, na stavu, kdy jde 
o naprostou rovnost forem vlastnictví 
fyzických, právnických osob a státu. Jak 
říkají ekonomové, forma vlastnictví záleží 
převážně na transakčních nákladech, tj. 
výdajích na udržení výroby, dodavatel-
ských a odběratelských vztahů. Ta forma 
vlastnictví, která bude mít transakční 
náklady minimální, vyhrává. Nyní jde jen 

o to, tuto soutěž nastolit, aniž by dochá-
zelo k vyvlastňování bez náhrady. 

Budoucnost socialismu 21.stole6 se za-
kládá na funkčním ekonomickém systé-
mu, který ovlivní ostatní systémy společ-
nos2, kulturní, sociální, školský atd. 
Nicméně tyto systémy jsou nadstavenou 
společnos2, jejíž chování určuje převážně 
ekonomický systém. Proto je důležité 
hovořit přednostně o jeho změně, kterou 
mohou prosadit technokratové jen za 
pomoci zaměstnanců ve výrobě a služ-
bách. Vždyť současnost a budoucnost je 
ve znamení racionalizace, kde hodno6cí 
kvan2ta2vní kritéria vyhrávají. Nositelem 
těchto racionalizací jsou technokraté, ať 
se nám to líbí nebo nelíbí. Nicméně tech-
nokraté nejsou sami schopni uřídit tak 
složitý systém jako je společnost, a tak 
budou potřebovat i znalce z oblas2 spo-
lečenských věd. Řídit společnost jen 
s vlastníky kapitálu, který nerozumí niče-
mu jinému než obchodu, skuteční tech-
nokraté nebudou. Ostatně jsem jeden 
z nich.      <Miroslav Máče> 

VOLKSSTIMMEFEST 2016 NEZKLAMAL 

Zástupci Klubu 1. máje se i v roce 2016 
vydali do vídeňského Prateru za tradič-
ním fes2valem Volkss2mmefest. Na mís-
tě setkání reprezentantů levice z celého 
světa samozřejmě nemohl chybět ani 
stánek KSČM, jehož osazenstvo se účast-
nilo společných diskuzí s ostatními frak-
cemi, horlivě rozdávalo propagační mate-
riály, vyzývalo k podepisování pe2c 
a kolemjdoucím nabízelo tradiční české 
tekuté občerstvení. Opro2 minulému 

roku fes2val doznal malých organizačních 
vylepšení pro vyšší přehlednost a otevře-
nost programu. Poli2cká kavárna nedale-
ko stánků KSČM a SDS na rozdíl od zná-
mé „Pražské kavárny“ poskytovala záze-
mí diskuzím o levicovém pohledu na pro-
blémy masové migrace, válečných eska-
pád NATO a podobně. I připravenost 
reprezentantů KSČM na významnou akci, 
kterou Volkss2mmefest bezpochyby je, 
se tento rok posunula o příčku výš. Zají-

ZE ZAHRANIČÍ 
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mavé soutěže inspirované jihočeskou 
krajinou rybníků zabavily malé návštěvní-

ky, za6mco jejich rodiče besedovali 
s českými komunisty. Samozřejmos6 byl 
dostatek propagačních materiálů v ně-
meckých a anglických mutacích, třešňo-
vé balónky, propisky a další propagační 
„nezbytnos2“. Jejich rozdávání se chopili 
i někteří kandidá2 do krajských zastupi-
telstev, kteří dali této akci přednost před 
souběžně probíhajícím setkání na Kuně-
2cké hoře. 
Díky pestrému programu a excelentní 
přízni počasí se letošní Volkss2mmefest 
těšil velké návštěvnos2, která kulmino-
vala zejména v podvečerních hodinách. 
Ačkoli jsme museli v neděli odjet po čtvr-
té hodině, úkol dobře reprezentovat naši 
stranu jsme, myslím, splnili. 
 

   <Jan Pikous> 

Jihočeský kandidát Jan Pikous rozdává propagační 

materiály.  

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUHL 

V uplynulých dnech jsme měli možnost 
diskutovat zde v Jihočeském kraji s přáte-
li z našeho družebního města Suhl v ně-
meckém Durynsku. 
Hlavní program již tradičních návštěv 
početné skupiny reprezentující ve vol-
bách stále úspěšnější stranu Die Linke 
(Levice) spolu s dalšími obyvateli města 
Suhl, je každý rok na podzim zaměřen 
na  poznávání krás a života jižních Čech. 
Tentokrát hned první den jejich pobytu 
byl zahájen exkurzí do Dopravního podni-
ku města Č. Budějovic. Po prohlídce řídí-
cího zázemí dopravního podniku byli 
účastníci zájezdu překvapeni zlatým hře-
bem prohlídky – okružní jízdou historic-
kým trolejbusem ulicemi krajského měs-

ta. 
Druhý den pobytu strávili naši přátelé 
na Šumavě a ve Strakonicích. Prohlídka 
Schwarzenberského kanálu s prak2ckou 
ukázkou plavení dřeva byla výletníky 
hodnocena pochvalně. 
Ve Strakonicích se poté dostalo 
i na poli2ku. Zástupci Die Linke Bad Sal-
zungen a OV KSČM Strakonice zde hovo-
řili o spolupráci v oblas2 poli2cké, žen 
a mládeže. Přes poznávací charakter ná-
vštěvy byla využita každá vhodná chvíle 
k vzájemné informaci o situaci v obou 
družebních městech a regionech. Účast-
níci zájezdu, Ilona Burantová předsedky-
ně městského výboru Die Linke, a další 
zastupitelé v radě města Suhl, byli přede-
vším zvědavi na naší kampaň do krajské-

ZE ZAHRANIČÍ 
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ho zastupitelstva, která právě vrcholila. 
Předseda městského výboru KSČM Ivan 
Nadberežný odpovídal na otázky ohledně 
volebních materiálů, kontaktů s voliči, 
presentace v médiích. 
V rámci diskuze se dostalo též na téma 
navázání kontaktů stranických organizací 
Jihočeského kraje a Durynska. Poslanky-
ně zemského parlamentu Ina Leukefeldo-
vá informovala o názoru Die Linke 

na uprchlickou krizi a možné následky 
prudkého růstu pravicového extremismu. 
Z tohoto důvodu dostávají partnerské 
kontakty novou dimenzi. 
Spolupráce s KS Horního Rakouska a Die 
Linke Suhl má význam hlavně pro naše 
mladé a nové členy – pro výměnu názoru 
a zkušenos6, pro vzájemnou podporu 
a pocit poli2cké síly. 
     7.10.2016 <J. Hanus> 

ZE ZAHRANIČÍ, ZAMYŠLENÍ 

Jako člen klubu 1. máje pravidelně na-
vštěvuji internetovou stránku 
www.klub1maje.eu, kde jsem si před 
několika dny přečetl článek s názvem 
„Předvolební hemžení začíná“ napsaný 
zastupitelem Českých Budějovic za KSČM 
Ing. Janem Pikousem. 
V Českých Budějovicích studuji, a proto 
vím, že Lannova třída je s ohledem 
na počet procházejících ideální místo pro 
stánek či jinou volební akci. Věřím, že 
členů strany, kteří budou ochotni pomo-
ci, by se jistě našlo dost. Stačí mít jen 

NEODMÍTEJME VÝRAZNĚJŠÍ PREZENTACI 

chuť zkusit něco jiného. Již za 2 měsíce 
začnou krajské volby, tudíž i lidé 
z okolních vesnic či měst dojíždějící sem 
za prací mohou být našimi potenciálními 
voliči. 
Každý má samozřejmě svůj názor. Já to 
vidím hlavně napříč generacemi. Bez 
veřejných akcí a větší reklamy však ne-
může žádná strana očekávat vyšší prefe-
rence. MDŽ či oslava 1. Máje jsou sice již 
osvědčené akce, ovšem větší mediální 
prezentace by jistě neuškodila. 
V současnos2 jsou plakáty či billboardy 
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cenově dostupné a navíc účinné 
z hlediska širšího zviditelnění. Nejvíce mi 
vadí, že pokud už se nějakou akci, napří-
klad dětský den, povede úspěšně uspořá-
dat, ví o něm jen malá hrstka lidí a to, že 
zde není na první pohled jasně viditelné 
označení KSČM či alespoň symbol třešni-
ček, považuji za velkou chybu. Toto cho-
vání jako by poukazovalo na to, že se 
za příslušnost ke KSČM na veřejnos2 
stydíme a předem se obáváme nega2v-
ních reakcí. Tímto se vlastně akce pořá-
daná KSČM stává v podstatě anonymní. 
  
Jsem moc rád, že tento rok ve Strakoni-
cích zkusíme něco nového. Na celý měsíc 
před volbami jsme si zarezervovali vý-
hodné místo na mostě Jana Palacha, kde 

budeme každý den do voleb prezentovat 
program KSČM, rozdávat různé materiály 
či volební předměty a hlavně představo-
vat kandidáty do krajského zastupitel-
stva. Ti budou mít možnost se k této akci 
kdykoliv osobně připojit. Jako mediální 
podporu využijeme velkoplošnou LED 
obrazovku, umístěnou na konci mostu, 
kde se budou objevovat fotografie kandi-
dátů s volební  výzvou k občanům. Samo-
zřejmě se může stát, že někteří lidé pro-
jeví na ulici i nega2vní reakce. To přece 
vůbec nevadí, protože je hlavně potřeba, 
aby si všichni uvědomili, že KSČM tu stále 
je, a že v počtu hlasů je strana stabilně 
na 3. místě a s jako takovou je třeba s ní 
počítat.           
    18.7.2016<Mar2n Rataj> 

ZAMYŠLENÍ 
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MÁŠ SRDCE NA LEVÉM MÍSTĚ? ZAJÍMÁŠ SE O DĚNÍ 

OKOLO SEBE? CHCEŠ NĚCO ZMĚNIT? JSI AKČNÍ A CHCEŠ 

TOHO VYUŽÍT? PŘEJEŠ SI NĚCO UDĚLAT PRO SVŮJ 

KRAJ? JE TI BLÍZKÁ SPOLUPRÁCE? NEVÁHEJ A... 

LEVICOVÝ KLUB MLADÝCH JIŽNÍCH ČECH 1/2017 KVĚTEN 


