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Občasník pro členy a příznivce 

KDU-ČSL okresu Třebíč 

 

 
 
 
 
 
Milé sestry a milí bratři! 

 
Letošní rok je plný překvapení. Po lednové volbě 
prezidenta republiky (ze které se budeme ještě několik 
let vzpamatovávat), neskutečně dlouhé zimy a nyní i 
bleskových povodní, při kterých selhaly všechny meteo-
předpovědi a radarové modely, jsme byli nuceni 
spolknout další nečekané sousto. 

Mediální svět nám opět trochu pootevřel dveře 
k hlubšímu nahlédnutí do zákulisí vrcholné politiky. 
Ačkoli jsme všichni tušili, že tak nějak to chodí (a někteří 
politici dotáhli personální marketing své strany 
k naprosté dokonalosti), premiér s ministrem financí 
naší země nám do očí vzkazují, že to je naprosto 
normální a přirozený způsob vládnutí, chcete-li - řízení 
státu a občané by se nad tím neměli pozastavovat, 
protože to tak prostě odjakživa funguje a museli by se 
zavřít nejspíše všichni, co o něčem (někom) rozhodovali 
od roku 1989. 

Přijmeme-li fakt, že se tomuto marasmu (pardon 
- naprosto normálnímu způsobu vládnutí) nevyhnula 
žádná strana a budeme-li naslouchat současným 
náladám v zemi, je naprosto jasné, že se otvírá prostor 
novým uskupením, která mluví o nutné změně systému. 
Jak ale nakonec dopadá většina těchto změn můžeme 
sledovat např. u VV, LIDEM, nebo TOPky.. 

Blíží se doba předvolebních klání a mnoho 
takových spasitelů zase vyplave. Veřejnost je 
nepoučitelná a sociologické průzkumy ukazují na 
trendy, na kterých pak tito filutové staví své kampaně. 
Na nás bratři a sestry je kladen úkol – pokoušet se 
apelovat na veřejnost, aby nepodléhala těmto vějičkám 
a soustředila se na principy a programy, které jim 
kandidující nabízejí. Je nás ještě dost na to, abychom 
byli schopni něco ovlivnit. Máme možnost mluvit o naší 
politice mezi příbuznými a známými. Máme – li působit 
důvěryhodně, pak musíme být o správnosti našeho 
názoru sami přesvědčeni. Naší snahou je povznést 
myšlenku společného dobra na křesťanských principech 
zpět na půdu sněmovny. „Být u toho, pomáhat to tvořit, 
ale ne za každou cenu“ – to byl slogan, se kterým 
vystoupil předseda na sjezdu. Udržujme si pevnost 
našich postojů a neprodávejme se za cenu postů. Jen 
tak máme na naší scéně šanci získat zpět ztracenou 
důvěru. 

Krásné léto pokud možno bez dalších 
překvapení přeji všem ze srdce 

 Zdař Bůh 
                                           Jaroslav Hrubý 23.6. 2013    

 

 
 

 

 
konaného 8. a 9. června 2013 v Olomouci 

 
Sjezd zvolil:  

předsedu: MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA  
1. místopředsedu: Ing. Mariana Jurečku  

další čtyři místopředsedy: MUDr. Zuzanu 
Roithovou, MBA, Ing. Jana Bartoška, Ing. Kláru 
Liptákovou, Ing. Romana Línka, MBA  

členy Celostátního výboru: Ing. Stanislava Juránka, 
Jiřího Čunka, Mgr. Ing. Jana Kasala, Mgr. Ondřeje 
Benešíka, Davida Smetanu, Jana Wolfa, Mgr. Roberta 
Šťastného, Ing. Michaelu Šojdrovou, Mgr. Miroslava 
Rovenského, Ing. Jaroslava Šulu, Doc. JUDr. Pavla 
Svobodu, Mgr. Ing. Antonína Tesaříka, Ing. Petra 
Rybáře, Mgr. Jiřího Miholu, Ph.D., Ing. Jana Zasadila  
Sjezd zvolil  

předsedkyni CRS: JUDr. Marii Mazánkovou  
členy CRS: JUDr. Zbyňka Jankovského, Ph.D., 

JUDr. Dobromilu Markovou, Mgr. Jana Czerného, Ing. 
Petra Doležala  

náhradníky CRS: Mgr. Jana Hladkého, MUDr. Jana 
Ševčíka, Ing. Norberta Havlíka, Mgr. Aleše Koubka  

předsedkyni CRK: Ing. Moniku Turnovskou  
členy CRK: Ing. Mgr. Marii Sendlerovou, Marii 

Monsportovou, Mgr. Marka Tomaštíka, Ph.D., Ing. Jana 
Matějů, Ing. Josefa Svobodu, Ing. Josefa Ježka, Ing. 
Karla Maršíka, Václava Noska  

náhradníky CRK: Michaelu Boudnou, Ing. Petra 
Houště 3  
Sjezd zvolil  

pořadí na kandidátce pro volby do EP 2014:  
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A., Ing. Michaela 
Šojdrová, Mgr. Tomáš Zdechovský, Mgr. David Macek, 
MA, Mgr. Eduard Hulicius, MA, Mgr. Marie Jílková, Ing. 
MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D., Mgr. Jiří Jirsa, MEPP, 
Ph.D., Ing. Pavel Šustr, Mgr. Ing. Petr Vysloužil  
Sjezd schválil členy CK zvolené na krajských 
konferencích:  
Hl. město Praha: Mgr. Pavel Mareš, MUDr. Tom 
Philipp, Ph.D., MBA, MUDr. Marián Hošek  
Středočeský kraj: Mgr. Josef Vacek, Eva Vaňková, 
František Klabík  
Jihočeský kraj: Mgr. Rudolf Vodička, Ing. Jiří Houdek, 
Ing. Bc. Lukáš Franta, Ph.D.,  
Plzeňský kraj: Ing. Petr Náhlík, Ing. Jiří Svejkovský  
Karlovarský kraj: Oľga Haláková  
Ústecký kraj: Ing. Václav Hynčica  
Liberecký kraj: Ing. Pavel Jiran  
Kralovéhradecký kraj: Ing. Vladimír Derner, Emanuel 
Grubner  

„HORÁC“ 

PO SJEZDU STRANY  USNESENÍ SJEZDU KDU-ČSL 
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Pardubický kraj: Petr Čada, Ing. Josef Jílek, Ing. Pavel 
Šotola, Ing. František Weisbauer  
Kraj Vysočina: Ing. Miroslav Houška, Mgr. Štěpán 
Komárek, Mgr. Radek Pátek, Ing. Magda Vaňková  
Jihomoravský kraj: Ing. Pavel Berka, Mgr. Dagmar 
Hamalová, Ing. František Havíř, Ing. Václav Horák, Ing. 
Miluše Macková, Ing. Jiří Němec, Mgr. Renata Smutná, 
Mgr. Richard Zemánek, Ing. Vít Beran, MUDr. Daniel 
Rychnovský  
Olomoucký kraj: Mgr. Jaroslav Fidrmuc, Ing. Alois 
Horák, Ing. Milena Novotná, Mgr. Ivo Slavotínek  
Zlínský kraj: Ing. Ludvík Hovorka, Mgr. Miroslav Kašný, 
Ing. Jiří Stodůlka, MUDr. Róbert Teleky, Mgr. Zbyněk 
Král, Josef Bazala  
Moravskoslezský kraj: Ing. Rudolf Chamráth, Libor 
Koval, Ing. Václav Pomikálek, Ing. Zbyněk Pražák, 
Ph.D., Ing. Karel Siuda, Ing. Michael Trojka  
Sjezd KDU-ČSL schválil náhradníky CK zvolené na 
krajských konferencích:  
Hl. město Praha: Mgr. Jaroslav Orel, Petr Burgr  
Středočeský kraj: Eduard Vondrášek, Miloslava 
Čábelková  
Jihočeský kraj: PhDr. Robert Huneš  
Plzeňský kraj: Ing. Aleš Babor, Václav Palíšek  
Ústecký kraj: JUDr. Vratislav Pospíšil  
Liberecký kraj: Kamil Jan Svoboda  
Kralovéhradecký kraj: Mgr. Ing. Jiří Vitvar, MUDr. Jiří 
Veselý, Ing. Jan Semerák, Ing. Jiří Hanuš, Antonín 
Novotný  
Pardubický kraj: František Jelínek, Ing. Zdenka 
Kumstýřová, Antonín Nádvorník, Ing. Jiří Vencl, Ph.D.  
Kraj Vysočina: Ing. Čeněk Jůzl 4  
Jihomoravský kraj: Ing. Josef Bednář, Ing. Petr 
Gabriel, Mgr. Jaroslav Suchý, Mgr. David Macek, M.A., 
Ing. Lukáš Jurečka, Ing. arch. Jaroslav Klaška, Ing. 
Jaroslav Čech, RNDr. Libor Ambrozek, PhDr. Jan Krist, 
Mgr. Václav Adamec, Bc. Jana Konradová, Marek 
Venuta  
Olomoucký kraj: Miroslav Hrdlička, Ing. Petr Kousal, 
Mgr. Zdeněk Lakomý  
Zlínský kraj: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D., Pavel 
Studeník, Jaroslav Masař, Mgr. Milan Jelínek, Ing. 
Vojtěch Ryza  
K záležitostem KDU-ČSL  
Sjezd ukládá nově zvolenému předsednictvu  
1. Navrhnout a předložit Celostátnímu výboru KDU-ČSL 
ke schválení stranické garanty, kteří budou ručit za 
předložení a mediální obhajobu programové koncepce 
strany na téma CESTA Z KRIZE s následujícím 
obsahem:  
- školství, věda, výzkum  
- efektivní veřejná správa a zdravé finance  
- podpora podnikání a reforma trhu práce  
- zdravotní péče  
Tito garanti budou zodpovídat nejen za tvorbu 
programové koncepce, ale i za její důstojnou 
reprezentaci před širokou veřejností.  
2. Věnovat mimořádnou pozornost posílení odbornosti 
strany v oblasti ekonomiky a hospodářství a vytvořit 
expertní sbor konzultantů tak, aby KDU-ČSL byla 
optimálně programově vybavena ještě v předvolebním 
období roku 2014. Mezi hlavními prioritami nového 

ekonomického programu KDU-ČSL zpracovat 
především: 

- Stabilizaci ekonomického prostředí a fiskálního 

systému, ochrana podnikatelů před neustálými 
změnami daňových sazeb.  

- Ukončit neustálé zvyšování DPH a uvážit nižší sazbu, 

protože vysoká sazba svazuje ekonomiku a omezuje 
spotřebu.  

- Zlepšení vládními kroky deprimované ekonomické 

atmosféry a povzbuzení podnikatelských a investičních 
aktivit se zvláštním zaměřením na reformu trhu práce.  

- Zajistit nápravu ohroženého čerpání fondů EU v 

programovacím období 2014-2020 a jejich smysluplné 
využití.  

- Postarat se o aktivnější hospodářskou roli uvnitř trhu 

EU, abychom už nestáli na okraji, ale mohli své 
ekonomické zájmy plně využít a prosadit.  
 
Sjezd ukládá programové radě uspořádat do voleb 
nejméně čtyři tematické programové konference na 
výše uvedená témata.  
Sjezd ukládá Programové radě zapracovat do 
volebního programu KDU-ČSL posílení bezpečnostního 
systému republiky jako bezpečnostního garanta 
zachování suverenity našeho státu a reakční schopnosti 
na hrozby, které by ohrožovaly naši suverenitu.  
Sjezd doporučuje Celostátnímu výboru KDU-ČSL 
zapracovat do programu pro nadcházející parlamentní 
volby jako jeden ze stěžejních bodů „Boj proti hazardu a 
jiným závislostem“.  
Sjezd vyzývá vedení strany k přípravě programu v 
oblasti vzdělávání, který bude akcentovat:  
1. Hodnoty evropské kultury  

2. Uplatnitelnost absolventů středních a vysokých škol.  
Sjezd doporučuje vedení KDU-ČSL prosazovat změny 
financování sociálních služeb, aby se dotace pro 
poskytovatele sociálních služeb stala mandatorním 
výdajem státního rozpočtu ČR.  
Sjezd ukládá předsednictvu strany a orgánům 
zodpovědným za tvorbu volebního programu pro volby 
do PSP ČR 2014 podpořit pro účel distribuce prostředků 
evropských strukturálních fondů takové dotační nástroje 
obnovy venkova, které naplňují princip subsidiarity, jako 
je např. metoda Leader.  
Sjezd ukládá vedení strany prosazovat:  
1. Rovné podmínky ve zdravotnictví pro všechna 
zdravotnická zařízení.  

2. Zveřejňování všech smluv mezi zdravotními 
pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.  

3. Zamezení ovládání zdravotních pojišťoven a 
zdravotnických zařízení jednou ovládající osobou.  
Sjezd ukládá energetické komisi jedenkrát ročně 
podávat zprávu předsednictvu o vývoji zajištění 
energetické bezpečnosti státu s ohledem na stabilitu 
dodávek energií a jejich cenovou dostupnost pro 
spotřebitele.  
Sjezd odmítá probíhající vládní důchodovou reformu. 
KDU-ČSL je proti tomu, aby řešení deficitu 
důchodového účtu našeho státu bylo řešeno pomocí 
tzv. druhého pilíře, toto řešení je nefunkční a neřeší 
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podstatu problému. Sjezd konstatuje, že druhý pilíř 
pouze odčerpává část prostředků na důchody ze 
státního rozpočtu do správy soukromých bankovních 
institucí. Primární příčinou nedostatku prostředků v 
důchodovém fondu je demografický deficit, který ovšem 
tato reforma neřeší.  
Sjezd ukládá předsednictvu strany iniciovat vznik 
pracovní skupiny s úkolem zmapovat novodobou historii 
ČSL a KDU-ČSL.  
Sjezd ukládá krajským organizacím, aby každoročně 
pořádaly školení nových členů.  
Sjezd ukládá CV zvážit ustavení celostátního a 
krajských lektorských sborů. 
Sjezd podporuje iniciativu „Pomozte svému divadlu“ a 
vyzývá vládu, aby plnila koncepci účinnější podpory 
umění na léta 2007 – 2013 a pro letošní rok schválenou 
částku dorovnala na výši 150 mil. Kč.  
Sjezd podporuje rozhodnutí obcí, které vyhlásily 
nulovou toleranci hazardu, a vyzývá členy KDU-ČSL, 
aby využili možnosti zakázat herny a hazard na území 
své obce.  
Sjezd vyjadřuje poděkování příslušníkům Hasičského 
záchranného sboru České republiky, Policii České 
republiky, záchranné službě, příslušníkům Armády 
České republiky, jakož i všem dobrovolníkům za jejich 
podíl při pracích vedoucích ke zmírnění dopadu 
povodní, které zasáhly více než 700 obcí naší vlasti.  
 
V Olomouci 9. června 2013  

Ing. Jiří Stodůlka -předseda návrhové komise 

 
 

 
 
Tohle je pořád jen začátek - cílem jsou sněmovní 
volby 2014, k nimž teď druhý nejbohatší Čech 
směřuje s vidinou úspěchu jeho hnutí ANO 2011, 
které se celkem viditelně rozjíždí. 

První ročník ankety "Tweet roku" je pořešen, v zásadě 
objektivní výsledky ankety o dění na rychle rostoucím 
českém Twitteru byly vyhlášeny. Některé okamžiky 
středečního večera v Národní technické knihovně 
nicméně stojí za víc než 140 znaků, protože myslím 
docela pěkně ukazují na jisté trendy, které možná 
zaznamenají i ti, jež nějaký Twitter absolutně nezajímá. 

Takže: kategorie Objev roku měla nakonec tři vítěze, 
kterým porota rozdala stejný počet hlasů. Moderátora 
Martina Veselovského, "hlas hokeje" Roberta Zárubu - a 
Andreje Babiše, o jehož ještě docela čerstvém účtu 
jsem tady nedávno psal. (A který nedávno chválil v 
Ekonomu sám Miloš Čermák.) 

Když to moderátor oznámil, publikum - nebo aspoň já - 
čekalo, že za Babiše cenu převezme patrně někdo z 
jeho PR oddělení. Jenže najednou se otevřely boční 
dveře a do sálu napochodoval evidentně pohublý a 
velmi spokojeně vypadající Babiš osobně. A aby bylo 
jasno, čí bude tahle show, hned pěkně vytáhl šek na tři 
sta tisíc a osobně ho předal řediteli vyplaveného 
Domova Sue Ryder. 

Lidé, kteří se sešli na téhle akci, jaksi přirozeně nepatří 
k potenciálním Babišovým voličům - přesto nikdo jiný už 
takový aplaus ten večer nezažil. To samozřejmě 
neznamená, že ho nutně budou volit, spíš to docela 
pěkně ilustruje proměnu jeho veřejného obrazu, kdy se 
z lehce nerudného a věčně rozhořčeného muže (a kdysi 
dobrého známého Stanislava Grosse, jen aby se 
nezapomnělo) mění v usměvavého sympaťáka, který je 
sice stále rozzloben na poměry, s úsměvem ale nabízí, 
že je dokáže změnit, jako dokázal za dvacet let 
vytáhnout svůj Agrofert. (Čímž prosím nechci říct, že ty 
statisíce pro Domov Sue Ryder byly nějaké 
vykalkulované gesto, ty peníze prostě pomohou, 
respekt! Ale vypadá to dobře.) 

Mimochodem, Babiš taky ve středu rozluštil onu otázku, 
jestli svůj účet obhospodařuje osobně, když donedávna 
trpěl téměř ostentativní nechutí k těm kompjůtrům a 
internetům. Takže - skoro. Babiš už sice má iPad, ale 
jeho tweety vznikají tak, že vysloví myšlenku a někdo z 
personálu ji zapíše. (Tipoval bych, že to bude invenční 
reklamní veterán Marek Prchal, kterého si majitel 
Agrofertu nedávno najal. Ale vypadá to skutečně dost 
autenticky - po vyhlášení se na Babišově účtu objevil 
tweet "Nakonec jsem byl úspěšný tam, kde tomu 
rozumím nejmíň. Trochu jako když jsem začal podnikat. 
Objev roku mám díky vám." Jako kdyby to psal A. B. 
sám.) A funguje to: počty Babišových followerů utěšeně 
rostou, z těch tří tisíc, na nichž byl před třemi týdny, už 
je skoro na čísle 4500, což už je na českém Twitteru 
celkem dost - a hlavně to rozhodně není konec. 

Ano, tohle je pořád jen začátek - cílem jsou sněmovní 
volby 2014, k nimž teď druhý nejbohatší Čech směřuje s 
vidinou úspěchu jeho hnutí ANO 2011, které se celkem 
viditelně rozjíždí. Tento týden oznámil pozoruhodný 
přestup z MF DNES známý komentátor Martin 
Komárek, o dalších akvizicích se jedná, nejvíc tedy asi 
o nákupu české pobočky vydavatelství Ringier. To je 
všeobecně známá a už dost dlouho se táhnoucí story, v 
níž se co čtrnáct dní objevují zaručené informace, že už 
je hotovo... A pak zase, že ne, a tak pořád dokola. 

A tady, konkrétně mezi čtenáři Blesku, je těch 
potenciálních voličů mnohem víc než v Národní 
technické knihovně. Babiš už teď podporuje 
investigativní server Česká pozice, vlastní síť 
regionálních týdeníků 5+2, to všechno jsou ale proti 
Ringieru drobné. Připočtěme k tomu evidentní krizi 
klasických českých politických stran, zřejmě 
nepotlačitelnou touhu Čechů vyzkoušet v každých 
volbách cokoliv dalšího nadějně neznámého, zvlášť 
když se spojí rétorika "všichni kradou" s příběhem o 
podnikatelském úspěchu muže, který z nuly vybudoval 
ohromnou, úspěšnou a stále rostoucí firmu... 

Takže abychom se všichni za rok nedivili, až se při 
sčítání hlasů zjeví následující výsledek: Andrej Babiš, 
objev roku. 

Autor: Jindřich Šídlo   

Více : http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-60026490-

objev-roku-a-pelta-pro-otrle               www. idnes.cz 

BABIŠ – OBJEV ROKU 

http://dialog.ihned.cz/?m=authors&person%5bid%5d=10707400&article%5baut_id%5d=10707400
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Josef Suchý 

Jsou dary ze stříbra a zlata, 

třpytívá se v nich drahokam. 

Je dar, s nímž člověk chvátá 

k člověku do propastných jam, 

kde smrt už klade otázku a život visí na vlásku. 

Dar nad zlato a drahokam, dar krve. 

Dnes dáváš ty. A možná na úsvitě 

 tím darem druhý zachrání tvé dítě 

Touto krátkou básní Josefa Suchého, brněnského 
básníka a rodáka z Lesního Jakubova u Náměště nad 
Oslavou, bychom chtěli upřímně poděkovat všem, kteří 
se aktivně zapojili do akce „Daruj krev s KDU – ČSL“. 
Tato aktivita probíhala u příležitosti Světového dne 
dárců krve, který si každoročně připomínáme  14. 
června.  Krev nebo krevní plazmu se rozhodlo darovat 
deset našich členů. Věříme, že letošním ročníkem tato 
akce odstartuje aktivitu, která se na stane tradicí.    

Informace: Mgr. Marie Dudíková 

vedoucí odběrového střediska 

tel:  568 809 338, mobil: 737 781 419 

e-mail: mdudikov@fnbrno.cz 
 
 
 
 
Vyzýváme všechny předsedy MO, kteří dosud 
neodevzdali členské příspěvky za letošní, nebo loňský 
rok, aby tak co nejdříve učinili. Příspěvky můžete donést 
na okresní kancelář každé pondělí, nebo čtvrtek od 14 

do 17 hodin, nebo poslat na účet 2800418391/2010. 
    Děkujeme! 

 
 
 
 
 Krajský výbor KDU-ČSL Kraje Vysočina vyhlašuje 
primární volby do Poslanecké sněmovny na 21. září 
2013 a určuje způsob konání primárních voleb do PSP 
ČR formou nepřímé volby. Klíč volitelů (delegátů 
nominační konference) tvoří členové KV a řádní delegáti 
krajské konference nebo jejich náhradníci zvoleni 
okresními konferencemi 2013. Dle článku 10 a 12 
Nominačního řádu je posledním dnem návrhů kandidátů 
do PSP ČR 22. srpna 2013. Návrhy na kandidátku do 
PSP ČR je možno předat na krajskou kancelář, 

prostřednictvím okresních kanceláří, nejpozději do 
22. srpna 2013 na předepsaných tiskopisech a po 
zaplacení 1.000,- Kč nominačního příspěvku na 
adresu Krajské kanceláře KDU-ČSL, Vrchlického 
2084/2, 586 01 Jihlava. Součástí návrhu musí být 
písemný souhlas navrhovaného s jeho kandidaturou, 
prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou 
jinou politickou stranu nebo politické hnutí.  
Apelujeme na všechny předsedy MO, aby okresní 
kanceláři předložili své návrhy do 31.7., aby mohl 
okresní výbor na svém zasedání 1.8. sestavit pořadí 
kandidátů za okres Třebíč.  
 
 
 
 

Úřední den v době prázdnin je pouze pondělí 14-17.  
Telefonní číslo na tajemnici - paní Veroniku 

Krupicovou je 605 932 603 
Číslo účtu u FIO banky je  2800418391/2010 

Bližší informace naleznete na: www.kdutrebicsko.cz  
Prosíme všechny, kteří mají možnost komunikovat 

elektronicky, aby napsali na kducsltr@seznam.cz. 

 
 

 
 

8.7.1958 Veleba Aleš, Ing. Hrotovice 55 

9.7.1933 Hrdá Marie Jaroměřice n.R.  80 

14.7.1943 Vidlák Vlastimil Březník 70 

20.7.1943 Prášková Marie Zvěrkovice 70 

22.7.1928 Bublan Josef Třebíč 85 

23.7.1943 Chytka Josef Vaneč 70 

27.7.1923 Pražáková Marie Mohelno 90 

7.8.1928 Machová Marie M. Budějovice  85 

9.8.1968 Hrubý Jaroslav, Ing. Náměšť  45 

10.8.1953 Machát Ludvík Studenec 60 

12.8.1928 Šálek Josef M. Budějovice  85 

12.8.1963 Krulová Marie Střítež 50 

18.8.1953 Havelka František D. Vilémovice 60 

19.8.1963 Brabenec Emil Šašovice 50 

24.8.1938 Zelenková Marie Budkov 75 
 
Všem jmenovaným přejeme k jejich životnímu výročí 
hojnost Božího požehnání, zdraví, radost a lásku 
nejbližších. 
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