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ÚVODNÍK 

 
 Vážení čtenáři Informačního zpravodaje, 
 soudružky a soudruzi, 
 
 léto a s ním spojený čas prázdnin, dovolených a odpočinku je za námi. Nezadržitelně se přiblížil 
podzim a s ním i volby do obecních zastupitelstev. Tyto se uskuteční ve dnech 10. a 11. října. Do 
dnešního dne bylo v souvislosti s nimi vykonáno v základních organizacích spoustu práce. Vždyť 
s přípravou kandidátních listin se započalo již na konci loňského roku a celý letošní rok jsme se jimi 
zabývali na každé střediskové poradě. Stálo nás to nemálo sil, ale ZO se podařilo sestavit kandidátní 
listinu všude tam, kde jsme jako strana, kandidovali i v minulém volebním období. Slovy nelze vyjádřit 
kolik to jednotlivé členy naší strany stálo času a sil, ale podařilo se. Dokonce naše strana kandiduje i 
v obci, kde se teprve v letošním roce podařilo ustavit základní organizaci. Prostřednictvím zmocněnců 
byly kandidátní listiny předány k zaregistrování a tím byla ukončena první část přípravy komunálních 
voleb. Bohužel v této souvislosti musím konstatovat, že v jedné základní organizaci to nestihli v termínu 
daném zákonem a tak přišli o možnost ucházet se o přízeň voličů. 
 Teď přichází na řadu ta druhá, možná ještě důležitější část přípravy. Do voleb zbývá již jen pár 
týdnů. Tento čas by měl každý člen strany a sympatizant využít k propagaci našich kandidátů a 
volebních programů v jednotlivých obcích. Jde o čas, který by měl každý z nás plně využít. Vždyť každý 
máme okruh lidí, se kterými jsme každodenně ve styku. Každý z nás má rodinu, příbuzné, přátele, 
sousedy, známé. Žádný plakát nemůže nahradit přímý styk s případnými voliči. Je důležité přesvědčovat 
i o samotné účasti ve volbách. Vždyť komunální volby se bezprostředně dotýkají každého z nás. Jednou 
za čtyři roky máme možnost rozhodnout o tom, kdo bude život v naší obci ovlivňovat v následujících 
čtyřech letech. 
 Jsem přesvědčena o tom, že jako strana máme voličům co nabídnout. Předkládáme splnitelné 
volební programy a hlavně kandidáty, kteří mají předpoklady tyto naplňovat. 
 Na závěr mi dovolte vyslovit dík všem, kteří naši stranu zastupovali v končícím volebním období 
a v tomto již nekandidují a těm, kteří se uchází o přízeň voličů poprvé popřát hodně voličských hlasů. 
 

Zdeňka Hlobilová, 
předsedkyně OV KSČM 

a zastupitelka ZK 



STRANICKÉ ORGÁNY 

 
KSČM k možnosti odvolatelnosti poslanců 

 
 KSČM podporuje možnost odvolat poslance z důvodu jejich častých změn volebních slibů 
a programů, přebíhání z jedné politické strany (hnutí) do druhé jen za účelem udržení svého 
poslaneckého mandátu, bez ohledu na občany, kteří jim svůj voličský hlas ve volbách do Poslanecké 
sněmovny P ČR dali. KSČM je také pro zrušení poslaneckého mandátu v případě, kdy dojde 
k pravomocnému odsouzení poslance nebo senátora za spáchání úmyslného trestného činu nebo přečinu. 
Občané ČR by více začali věřit v naši parlamentní demokracii, pokud by konečně začali být poslanci za 
své nesprávné činy náležitě trestáni zrušením poslaneckého mandátu. 
 V roce 2007 podali poslanci KSČM návrh ústavního zákona, kterým se měl měnit a doplňovat 
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky. Jediným důvodem pro podání tohoto návrhu byla 
snaha zajistit alespoň nějakou možnost odvolat poslance, který se zásadně zpronevěřil svým 
povinnostem. Tisk číslo 146 byl zamítnut již při prvním čtení. Přitom se ztráta mandátu podle tohoto 
návrhu měla projednávat na Nejvyšším správním soudu - tedy byla vyloučena libovůle nebo nějaký 
komplot opozice, a pracovití a poctiví poslanci nemuseli mít nejmenší obavy. 
 V současné chvíli je KSČM přesvědčena, že je čas na podání nového, upraveného návrhu, který 
by byl vypracován s přihlédnutím k některým argumentům, vysloveným při zamítání návrhu prvního. 
Chování většiny poslanců se totiž postupem doby neustále zhoršuje, neboť jejich postavení i sebevědomí 
není ničím a nikým ohrožováno. Ani z jednání, které by u běžných občanů bylo kvalifikováno jako 
trestný čin, jim nehrozí sebemenší riziko. Slib, jehož složením se poslanci zavazují vykonávat mandát 
v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího vědomí a svědomí, neberou vážně a s úsměvem jej porušují. 
 Pokud ponecháme stranou tak ohebnou a proměnlivou věc jakou je nejlepší vědomí a svědomí 
některých poslanců, potom výkon mandátu v zájmu všeho lidu je věcí objektivní, jejíž porušení zjistit a 
dokonce prokázat lze. A pokud by porušení slibu mělo s sebou nést důsledky v podobě ztráty mandátu, 
byl by problém řešitelný formou rozhodnutí např. samotného Ústavního soudu ČR. Z čistě právního 
pohledu - jsou-li poslanci a senátoři při výkonu své zákonodárné funkce vázáni toliko svým slibem, je 
nemyslitelné, aby jeho porušení nebylo ani ústavou, ani jinými zákony sankcionováno. 
 Občané volí své zástupce především podle informací, které jsou jim před volbami poskytnuty ve 
volební kampani. Zjistí-li však během výkonu mandátu těch zvolených, že se stali obětí podvodu, 
nemohou s tím nic dělat. Jimi vybraný „podvodník“ je do konce funkčního období neodvolatelný. Takto 
by ale demokracie, tedy vláda lidu, vypadat neměla. I občan - volič - by začal znovu věřit ve fungování 
naší parlamentní demokracie, kdyby viděl, že se poslancům jejich nekalé praktiky nevyplácejí. 
 Především pravicové strany se za každou cenu brání zavedení jakéhokoli ohrožení dosud jistého 
mandátu. Upozorňují na ohrožení zásad, uvedených v Ústavě ČR nebo v Listině základních práv a 
svobod, a přitom zapomínají, že i jimi zastupovaní občané mají stejná práva. V Listině apelují např.: 
� čl. 3, odst. 3), který zní: „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho 

základních práv a svobod.“; 
� čl. 15, odst. 1), který zní: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý 

má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“; 
� čl. 22, který zní: „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí 

umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“; 
 Pokud by ale bylo při řízení o ztrátě mandátu prokazováno, že poslanec postupoval v rozporu se 
svým slibem, tedy proti zájmu většiny občanů, resp. i proti výše uvedeným zásadám, potom by neměla 
obstát ani ona zaručená svoboda politického myšlení a vyznání. Posuzování porušení slibu poslance - a 
nikoli jeho opuštění strany, za kterou byl zvolen, by omezilo další argumenty opozice o tom, že by byl 
rozhodující soud a soudce nucen opustit svoji nezávislost a rozhodovat politicky. Sporná činnost 
poslance by se hodnotila výlučně z pohledu morálky a zákonů, které poslanci sami schválili. 
 Listina ve svém čl. 17, odst. 4) konstatuje: „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit 
informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a 
svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“. 



 Bylo by samozřejmě potřebné řešit zrušení mandátu u poslanců, kteří se svým volebním slibům 
zpronevěřili přestupem do jiné strany, jejíž volební program je přímo v rozporu s programem, který 
původně prosazovali. Takové kroky zesměšňují rozhodnutí občana - voliče, který odevzdáním svého 
hlasu podpořil volební program, kterému věřil. Následný přechod poslance k odlišným volebním slibům 
musí každý občan posuzovat jako podvod a zradu. 
 Aktuálním problémem současnosti je projednávání návrhů zákona o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo porušením 
služebního zákona. Tyto zákony mimo jiné řeší i odpovědnost úředníků veřejné správy a odpovědnost 
ústavních činitelů. Proč by se tedy neměla řešit i odpovědnost za jednání poslance, který je vlastně 
zaměstnancem voličů, kteří jej živí ze svých daní? Např. v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků je stanoveno, že úředník může být odvolán, pokud porušil závažným 
způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně 
závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců. Proč by tedy měl být 
poslanec, jehož rozhodování může mít mnohem závažnější následky, z odpovědnosti vůči občanům 
zcela vyjmut. Vždyť to, zda při výkonu svého mandátu člen zákonodárného sboru přijme nějakou 
výhodu, je jen záležitostí jeho svědomí. Nemusí nikomu nic vysvětlovat, nemusí platit daně 
z neoprávněně získaných prostředků - prostě nic se neděje. To je pak důvodem rapidně se zhoršující 
morálky celé společnosti. 
 Pokud by měla především pravice znovu námitky k tomu, že podobné návrhy KSČM jsou 
v rozporu s ústavou nebo demokratickým zřízením, potom je nutné upozornit, že poslanec je volen 
občany a občané by měli mít ústavou zaručené právo jej i odvolat. Takže je možné změnit ústavu 
v tomto duchu, případně zařadit odvolání poslance do zákona o referendu. 
 Samozřejmostí by ale mělo být doplnění zániku poslaneckého mandátu do čl. 25 Ústavy ČR 
např. o případy, kdy dojde k pravomocnému odsouzení poslance nebo senátora za spáchání úmyslného 
trestného činu nebo přečinu. Tento návrh by se neměl setkat s odporem ostatních poslanců, protože 
takový důvod nemá s ochranou demokratických práv poslance nic společného. 
 Na rozdíl do KSČM, která navrhuje řešit ztrátu mandátu poslance rozhodnutím nezávislého 
soudu, navrhuje hnutí Úsvit přímé demokracie odvolávat poslance, s nímž občané nejsou spokojeni, 
lidovým hlasováním po vzoru některých švýcarských voleb. To ale v poměrném systému není možné, 
protože tam volič v tajné volbě volí kandidátky ve volebních krajích. 
 Pokud tedy Úsvit kritizuje KSČM, že odmítá přímé rozhodnutí lidu a přenechává tento krok 
justici, tak vlastně předjímá změnu volebního systému - KSČM ale volbu poslanců do dolní komory 
parlamentu v jednomandátních obvodech odmítá, protože je to opuštění systému poměrného, daného 
Ústavou ČR, a přijetí systému většinového (obdoba senátních voleb). 
 V ČR existuje pouze přímá volba prezidenta ČR, argumentace zahraničními zkušenostmi přehlíží 
fakt, že v těch švýcarských kantonech, kde přímá odvolatelnost poslanců existuje, jde o systém přímé 
volby v regionálních strukturách, a i zde jde o výjimku (pouze 6 z 26 kantonů). V malém 
Lichtenštejnsku jde o možnost peticí rozpustit celý parlament. 
 Institut případových referend (ve Švýcarsku např. otázky veřejných služeb, rozpočtových úspor, 
daní atp.) nemusí a také většinou nesouvisí s odvoláváním přímo volených poslanců. Tento systém je 
představitelný v ČR u voleb senátorů, kdyby se většinově volený senátor zcela vymkl jakémukoliv 
mandátu, ale i zde by nízký počet hlasů petentů za odvolání mohl být při nízké volební účasti v 
senátních volbách zneužit. 
 KSČM doporučuje: 
� Vytvořit návrh ústavního zákona, kterým by se měnil a doplňoval ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústavy České republiky. Tento návrh by byl vypracován s přihlédnutím k některým argumentům, 
vysloveným při zamítání již předloženého návrhu prvního a zajišťoval by určitou možnost odvolat 
poslance, který porušil svůj poslanecký slib. 

� Doplnit zánik poslaneckého mandátu do čl. 25 Ústavy ČR např. o případy, kdy dojde 
k pravomocnému odsouzení poslance nebo senátora za spáchání úmyslného trestného činu. 

� Zvážit možnost zařadit otázku odvolání poslance do zákona o referendu, pokud by se nepovedlo 
změnit a doplnit ústavní zákon o možnost odvolat poslance. 

Zdroj: ÚV KSČM 
Připravil: JH 



Okruhy činnosti KSČM směřující k posílení práv zaměstnanců 
 
 KSČM ve své činnosti i nadále bude: 
� Permanentně hledat společný postup se zástupci odborů, při způsobu návratu k posílení práv 

zaměstnanců v pracovně právní oblasti a ke zrušení pravicových reformních zásahů. 
� Vyhodnocovat v této oblasti programové prohlášení vlády a legislativní plán vlády a MPSV. 
� Stanovovat okruhy ztrát pracovních práv zaměstnanců, které nemá v plánu vyřešit - navrátit vláda 

Bohuslava Sobotky (zatím ministerstvo práce a sociálních věcí neplánuje přípravu novely zákoníku 
práce), a projednávat s představiteli odborů možný společný postup. 

� Vyjednávat přijatelný konsenzus k prosazení legislativních změn s dalšími partnery. 
� Legislativně být aktivní v rámci odborných stranických limitů formou pozměňovacích návrhů a 

návrhů malých novel dotčených zákonů. 
� Využívat více kritiku omezování práv zaměstnanců v mediálních výstupech představitelů KSČM, 

což předpokládá rovněž neuplatňovat kritizované nešvary uvnitř strany. 
� Znovu zvažovat vlastní iniciativu ke snížení zákonné týdenní pracovní doby (35 hodin) při 

zachování současného objemu týdenní mzdy či prodloužení zákonné dovolené. 
� Prosazovat zrušení diskriminačních opatření smluvních platů a bezkriteriálních úprav tarifů. 
� Usilovat o zákonná kritéria pro pravidelnou valorizaci minimálních mezd (jejich reálná úroveň klesla 

od roku 2006 o 20 %!). 
� Diskutovat a případně předložit optimální a reálnou formu práva na první zaměstnání. 
� Cestou novely zákona č. 251/2005 Sb. usilovat o konkrétnější vymezení přestupků a správních 

deliktů na úseku odměňování zaměstnanců a zvýšení sankcí (jde o nejčastěji porušovanou oblast). 
� Podporovat na Úřadu práce ČR personální, technické a finanční posílení organizační práce při 

vyhledávání a zajišťování pracovních míst pro nezaměstnané. 
� Vyhodnocovat dopady rozvolnění řetězení smluv na neurčito a případně navrhnout jejich znovu 

omezení. 
� Vyžadovat větší ochranu pro pracující v těžkých provozech, včetně jejich zákonného penzijního 

připojištění ze strany zaměstnavatele, a to tak, aby mohli dříve odejít do nekráceného starobního 
důchodu - prostřednictvím předdůchodu. 

� Prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci - proti diskriminaci žen, agenturních zaměstnanců, 
zahraničních dělníků, studentů, zdravotně postižených. 

� Spolupůsobit na veřejnost s cílem zvyšovat odborovou organizovanost pracujících jako záruku 
obhajoby jejich práv s pravidelnou osvětu - informováním zaměstnanců o právech a povinnostech 
zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Zdroj: ÚV KSČM 
Připravil: JH 

 
Podpora investic do dopravy 

s důrazem na železniční hromadnou a integrovanou dopravu 
 
 Podle názoru KSČM by měla být dopravní infrastruktura převážně ve veřejném vlastnictví. 
Výjimky jsou možné u rekreačních (jindřichohradeckých) úzkokolejek, železničních vleček, u odboček 
místních cest k domům či továrnám či v uzavřených areálech, u lanovek, lesních cest, zkušebních 
okruhů, závodních drah, drobných přístavů pro rekreační lodě, v oborách apod. Smlouvy typu o 
dlouhodobém pronájmu vozovny a opravny tramvají v Plzni soukromé firmě jsou principiálně špatné. 
Zdůvodnění „špatné hospodaření města Plzeň“ je tristní, ale typické. 
 KSČM: 
� Preferuje veřejnou drážní a linkové dopravy v přepravě cestujících s cílem zabezpečit tak dopravu po 

všechny dny v týdnu do škol, k orgánům veřejné správy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, 
za kulturou, rekreací apod. 

� Prosazuje železniční dopravu jako páteř dopravní soustavy (nejméně narušuje životní prostředí). Při 
rozdělování investic mezi silniční a železniční infrastrukturu akcentovat více drážní dopravu. 

� Požaduje koncepci rozvoje Českých drah jako hlavního státního dopravce včetně fungování dceřiné 
společnosti Cargo a státní firmy Správa železniční a dopravní cesty. 



� Požaduje zpracování koncepce letecké a vodní dopravy. 
� Prosazuje integrovanou a kombinovanou veřejnou dopravu a ve velkých obcích podporuje i na 

úrovni státu rozvoj městské hromadné dopravy. 
� Požaduje dopravním infrastrukturu držet převážně ve veřejném vlastnictví, projektů typu 

dlouhodobých pronájmů na PPP projekty PPP (obecně užívaná zkratka pro Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, převzatá z anglického termínu Public Private Partnerships) využívat jen na 
základě důkladné ekonomické výhodnosti a kvalitní koncese s privátním partnerem. 

� Navrhuje v situaci nedostatku investičních prostředků dbát na snižování rozestavěnosti, snaha čerpat 
co nejvíce dotací z EU a nerealizovat projekty dopravně neefektivní s nedostatečným dopravním 
zdůvodněním. 

� Prosazuje důsledné řízení investičního procesu, které sníží plýtvání v oblasti veřejných kapitálových 
výdajů zejm. do velkých staveb a veřejných zakázek. Kontrola v přípravné fázi projektu i během 
investice umožní odhalit rezervy, duplicity a uvolní prostředky atd. 

� Navrhuje věnovat pozornost výběru smluvních dopravců a kontrole smluvních závazků. Zdůrazňuje 
formy spolupráce mezi odbory dopravy krajů a městskými (obecními) úřady. 

� Navrhuje zrušení osvobození mezinárodní nákladní dopravy od daní (jednáním v EU i WTO), které 
umožní omezit zbytnou dopravu a odstranit deformaci trhu. Umožní to odstranit nesrovnalosti na 
současném skutečném přepravním trhu. 

� Upřednostňuje staveb silničních obchvatů měst a obcí v investicích Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

� Prosazuje sladěnost a tvorbu územních plánů s financováním dopravní infrastruktury a s komunikací 
zájmů zájem obyvatel na území dotčenými liniovými stavbami. 

� Prosazuje, aby připravované nové železniční stavby byly uváděny do dopravních plánů krajů. 
Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 
 

Volební preference KSČM 
 
 Od parlamentních voleb v říjnu 2013 uplynulo již 11 měsíců. Ve zpravodaji č. 1 jsem 
informoval, jak se vyvíjí volební model v prvních měsících po volbách. Jen pro připomenutí ve volbách 
do poslanecké sněmovny v říjnu 2014 zvítězila ČSSD a získala 20,45 %, Hnutí ANO 18,65 % a KSČM 
14,91 % hlasů. Vývoj dál ukazuje postupný propad ČSSD z vítěze voleb na druhé místo a hnutí ANO se 
postupně dostává ve volebních modelech na I. místo. KSČM drží své třetí místo. 
 Výsledky jsou v jednotlivých měsících roku 2014 dle výzkumných agentur různé. Například u 
agentury SANEP v měsíci dubnu dosáhlo hnutí ANO 24,8 % a ČSSD 20,1 % a v měsíci červenci hnutí 
ANO 21,1% a ČSSD 19,7 %. Rozdíly mezi agenturami veřejného mínění jsou také různé. Například 
v měsíci červnu podle agentury STEM hnutí ANO dosáhlo 21,1 % a ČSSD 15 %, ale u Centra veřejného 
mínění (CVVM) hnutí ANO 29 % a ČSSD 24 %. Základní příčiny rozdílů mezi měsíci nebo agenturami 
odráží politické přístupy jednotlivých stran v projednávaných tématech, ale i početní vzorky 
dotazovaných respondentů. Vliv na výsledky má i účast voličů v případných volbách, která se pohybuje 
nad 50 %. 
 Ani KSČM nemá úplně vyrovnané výsledky. Rozdíly jsou jak v jednotlivých měsících, tak i 
mezi agenturami. CVVM, Median a agentura SANEP vykazují přibližně obdobné výsledky a to mezi 13 
až 16 %. U agentury STEM se výsledky pohybují spíše mezi 10 až 12 %. 
 

volební model KSČM dle měsíců roku 2014 v % 
agentura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
CVVM 14,5 15,0 14,0 13,5 12,5 15,5 x x x 
Median x X 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 15,0 x 
SANEP 15,7 15,2 15,2 15,1 14,9 14,5 14,2 14,5 14,6 
STEM 14,0 13,0 10,3 11,9 12,2 11,4 x x X 
X - průzkum v daném měsíci nebyl zveřejněn, konán nebo výsledky byly zveřejněny po uzávěrce 

Zdroj: agentury veřejného mínění 
JH 



FOTOALBUM 

 
24. setkání občanů pod Kunětickou horou 

 

      
 
 Byli jsme na Kuňce… Základní organizace Odborového sdružení Čech Moravy a Slezska ve 
spolupráci s LKŽ Kroměříž uskutečnila v sobotu 6. září 2014 autobusový zájezd na 24. setkání občanů 
pod Kunětickou horou. Zúčastnilo se 45 členů a sympatizantů KSČM z našeho okresu (Kroměříž, 
Holešov, Zborovice, Morkovice, Lutopecny, Chropyně, Zlámanka) a 6 účastníků bylo z LKŽ okresu 
Vsetín. 
 Několik tisíc občanů zaplnilo areál na Kuňce a aktivně se zapojilo do bohatého kulturně-
společenského programu. Součástí programu byl politický mítink, kterého se zúčastnilo vedení KSČM, 
řada poslanců PS PČR, kandidátů na senátory a zastupitelstev pořádajících krajů. Přítomna byla i naše 
poslankyně Ing. Maruška Pěnčíková, která se aktivně zapojila do diskusních besed s účastníky, které 
proběhly ve 3 blocích v diskusním stanu. 
 V hlavním projevu předsedy ÚV KSČM s Filipa zazněla slova poděkování za práci v komunální 
politice za uplynulé 4 roky. Naši zastupitelé na mnoha místech odvedli kus poctivé a zodpovědné práce. 
Kandidáti KSČM, kteří mají reálnou šanci v komunálních volbách uspět, mají na co navazovat. 
Kandidáti KSČM do Senátu jsou zkušenými a prověřenými občany, kteří vždy drží slovo a nikdy se 
nezpronevěřili programu KSČM. Předseda ÚV vyzval všechny přítomné a v podstatě všechny občany, 
aby přišli k volbám a podpořili kandidáty KSČM. Další vystoupení se nesla v duchu podpory politiky 
KSČM. 
 V bohatém kulturním programu vystoupily vybrané hudební skupiny - Piňakoláda a Taneční 
orchestr TOX Poděbrady. 
 Všichni účastníci zájezdu vyjádřili maximální spokojenost s organizací zájezdu a kvalitním 
programem. Vysoce ocenili zejména vystoupení soudruha předsedy Filipa, který zhodnotil i současnou 
politickou situaci ve světě a vyzval všechny odpovědné politiky k maximální snaze o zachování míru. 

RSDr. Jaroslav Procházka 
 

Slavnost česko-slovenské vzájemnosti 2014 
 

 Slavnost česko-slovenské vzájemnosti 2014 se 
konala 23. srpna 2014 ve Frýdlantu nad Ostravicí za účasti 
představitelů KV KSČM Moravskoslezského kraje a 
europoslankyně Ing. Kateřina Konečná a poslanec RSDr. 
Miroslav Opálka. Z okresu Kroměříž se účastnili členové 
Klubu Českého Pohraničí z Holešova. V kulturním 
programu vystoupila zpěvačka Jana Kociánová z Pardubic a 
skupina ABBA Rock Show ze Zlína. 

JH 
 
 



AKTUÁLNÍ TÉMATA 

 
Volby do obecních zastupitelstev v roce 2014 

 
 Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 2 dnech: 
� v pátek 10. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin; 
� sobotu října 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. 
 
 Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, 
který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v dané obci přihlášen k 
trvalému pobytu. Volit do obecního zastupitelstva má právo i státní občan jiného státu, který dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána. 
 Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevystavují, protože volit může volič jen 
do zastupitelstva v místě svého trvalého pobytu. 
 
� Hlasovací lístky: 

- V záhlaví každého hlasovacího lístku pro volby do obecních zastupitelstev musí být uveden 
název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. 

- Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném 
volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; 
není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. 

- Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem. Každý sloupec je nadepsán názvem a 
vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že 
jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. 

- Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. 
- Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně, 

přičemž pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito 
stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky použito papíru téže barvy, jakosti a 
rozměrů. 

- Starosta zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb a v den voleb všem okrskovým volebním komisím. 

 
� Úřední obálky určené pro vkládání hlasovacích lístků musí být neprůhledné, stejné velikosti, 

kvality a jakosti, s úředním razítkem OÚ na stejném místě. 
 
 Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou 
volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém přišli do volební místnosti. 
� Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě 

státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, a to občanským průkazem. 
� Volič po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. 
� Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící hlasovací lístek jiný. 
� Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním 

okrsku (občanství + trvalý pobyt), okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně 
a umožní mu hlasování. 

� Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování umožněno. 

� V prostoru ur čeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s 
voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj 
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky. 



 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
 
� Způsob hlasování 

- Ve volbách do obecního zastupitelstva volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno. 

- Volič může na hlasovacím lístku označit k řížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s 
kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu a pak volí tuto volební stranu jako 
celek. 

- Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni 
kandidáti jednotlivých volebních stran. 

- Volič může na hlasovacím lístku označit k řížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s 
kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně 
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých 
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím 
sloupci. 

 
� Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební 

komise. 
� Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před 

okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, 
komise hlasování neumožní. 

Připravil: JH 
 

Příklady porušování práv zaměstnanců a odborových práv 
 
 Nejde jen o legislativní omezování vydobytých práv pravicovou většinou, ale o nedodržování 
platného právního prostředí ze strany mnoha zaměstnavatelů, viz níže uvedené příklady avizované 
odborovými svazy. 
� Závislá práce - zaměstnavatelé nutí zaměstnance, i přes zpřísněný postih ze strany státu, ukončit 

pracovní poměr a pořídit si živnostenské povolení s tím, že s nimi následně bude nadále 
spolupracovat v rámci „obchodní činnosti“ vykonávané v rámci statutu osoby samostatně výdělečně 
činné (švarsystém). 

� Prekérní formy práce - zaměstnavatelé nutí uchazeče o zaměstnání, popř. zaměstnance 
v pracovním poměru na dobu neurčitou přijmout pro ně méně výhodné pracovní podmínky (dohody 
o pracích mimo pracovní poměr, pracovní poměry na dobu určitou, agenturní zaměstnávání) 
výměnou za příslib udržení, popř. zachování práce. 

� Nehlášená práce - zaměstnavatelé nutí zaměstnance i přes zpřísněný postih ze strany státu pracovat 
za odměnu vyplácenou v hotovosti (na ruku), aniž by zaměstnání ohlásil správci daně a orgánům 
příslušným podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění (nepočítává se pro důchodové nároky). 

� Pracovní doba a doba odpočinku  - nadále dochází k nerespektování maximálních limitů 
přesčasové práce zaměstnavatelem, nedodržování přestávek v práci a dob odpočinku, vyskytují se 
nedostatky v evidenci pracovní doby (§ 78 a následující zákoníku práce). 

� Právo zaměstnanců a odborové organizace na informace a projednání - nedostatečné 
informování a projednávání s odbory jako zástupci zaměstnanců, pozdní předávání informací, 
mnohdy až po realizaci rozhodnutí zaměstnavatele, které mělo být předmětem projednání, či v 
nepřiměřeně krátkých lhůtách (zejm. § 278 zákoníku práce). Zaměstnavatel mnohdy neinformuje 
zástupce zaměstnanců (odbory) o připravovaných organizačních změnách, včetně personálních, 
organizačních a procesních auditů, a v časovém předstihu s nimi tyto návrhy neprojednává. 



� Kolektivní vyjednávání - poměrně časté jsou případy neposkytování součinnosti ze strany 
zaměstnavatele, odmítání, popřípadě bezdůvodné prodlužování vyjednávání apod. (§ 8 zákona č. 
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání); vyskytl se i případ, kdy zaměstnavatel usiluje soudní cestou 
o zrušení zákona o kolektivním vyjednávání. 

� Odměňování: 
- Pokračuje protiprávní praxe řady zaměstnavatelů spočívající v neplacení přesčasové práce, 

nevyplácení zákonných příplatků, nerespektování nejnižších úrovní zaručené mzdy (§ 109 a násl. 
ZP, nařízení vlády č. 567/2006 Sb.); vyskytují se i případy nevyplácení mezd v řádných 
termínech, popř. případy vyplácení jen části mzdy apod. Tato praxe souvisí i s nekalou 
konkurencí mezi podnikateli navzájem a zvýhodňování „zlatokopů“. 

- Ve veřejných službách a správě dochází k diskriminaci v odměňování zaměstnanců v případě, 
kdy zaměstnavatelé využívají tarify s rozpětím. Výše tarifů je v praxi v současné době určována 
bez předem stanovených kritérií a pravidel, což vede k rozdílnému odměňování zaměstnanců při 
výkonu práce stejné hodnoty v rozporu s § 110; dále se vytváří povinnost čerpat náhradní volno 
místo příplatku za práci přesčas, nevyplácení zákonných příplatků, nerespektování nejnižších 
úrovní zaručené mzdy (§ 109 a násl., nařízení vlády č.567/2006 Sb.). 

� Rovné zacházení: 
- Přetrvává diskriminace žen v odměňování za stejnou práci ve většině odvětví. Když se nedaří 

snižovat dlouhodobě stabilní rozdíly mezi výší mezd (platů) vyplácených mužům a ženám; 
dochází rovněž k diskriminaci žen, zejména s malými dětmi, v přístupu k zaměstnání či 
pracovnímu postupu; důsledkem je i diskriminace žen v oblasti jejich důchodových práv, 
důsledkem jsou rozdíly mezi výší důchodů vyplácených mužům a ženám. 

- Pokračuje praxe diskriminace agenturních zaměstnanců, popř. zaměstnanců vykonávajících práci 
v jiných formách prekérních pracovněprávních vztahů v oblasti pracovních podmínek a 
odměňování oproti kmenovým zaměstnancům zaměstnavatele vykonávajícím srovnatelnou práci. 
Nadále se vyskytují případy diskriminace především romských uchazečů o zaměstnání v přístupu 
k zaměstnání. 

� Svoboda odborového sdružování - nerespektování odborové organizace jako zástupce zaměstnanců 
a neplnění povinností stanovených zákoníkem práce ze strany zaměstnavatele, tlak na ukončení 
činnosti odborové organizace jejím rozpuštěním, popř. vystoupením většiny jejích členů tak, aby 
následně nesplňovala odborová organizace podmínku tří zaměstnanců v pracovním poměru u 
zaměstnavatele pro působení odborové organizace u zaměstnavatele apod. Čl. 27 Listiny základních 
práv a svobod, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů; i nadále dochází k zastrašování 
zaměstnanců zaměstnavatelem v souvislosti s připravovanými odborovými akcemi (účast na 
demonstraci či stávce organizované, popř. vyhlášené odborovou organizací) s cílem odradit je od 
účasti na kolektivní odborové akci. 

� Zákaz diskriminace - zejména z důvodu členství v odborech či výkonu odborové funkce; 
zaměstnavatelé vyžadují seznamy členů odborové organizace, vykonávají nátlak na odborové 
funkcionáře, aby ukončili pracovní poměr, popřípadě jim dávají výpověď z organizačních důvodů 
v souvislosti s „účelově“ provedenou organizační změnou apod. Čl. 3 a Čl. 27 Listiny základních 
práv a svobod, § 276 odst. 2 zákoníku práce, § 4 zákona o zaměstnanosti; totéž se dá říci i o zákazu 
diskriminace kvůli politické činnosti, kdy zaměstnavatelé zjišťují politickou orientaci svých 
zaměstnanců (např. kandidátní listiny do voleb) a následně je z “účelových organizačních důvodů“ 
perzekuují. 

� Uvolňování odborových funkcionářů - zejména neposkytování pracovního volna s náhradou mzdy 
pro výkon činnosti zástupce zaměstnanců, případně vyžadování refundací za dobu takového volna ze 
strany odborové organizace (§ 203 odst. 2 písm. a) ZP). 

Zdroj: ÚV KSČM 
Připravil: JH 

 
Průzkum oblíbenosti hejtmanů v srpnu: Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) se 
umístil na čtvrté pozici se ziskem 48,7% hlasů obyvatel Ústeckého kraje. Pátou pozici udržuje se ziskem 
39,8% kladných hlasů hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák (CSSD). 

Zdroj: agentura SANEP 



Programová východiska KSČM pro komunální volby 2014 
 
1. Politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Požadavek 

uplatňování práv a svobod občanů, respektování ústavnosti a právního státu, rozvoj samosprávy, 
poměrné zastoupení v zákonodárných i zastupitelských sborech všech stupňů, posílení přímé 
demokracie zavedením obecného referenda, využitím krajských a místních referend. Úsilí o rozvoj 
občanské společnosti, aktivity a odpovědnosti občanů za vlastní osud i osud země. K rozvoji 
občanské společnosti je rovněž potřeba vyjádřit a posílit podporu občanským spolkům, které obec 
sjednocují a dávají prostor pro zapojení občanů do chodu obce. Odpovědnost občanů by měla být 
posílena iniciováním dialogu zastupitelů s občany a otevíráním témat, která občany trápí a která 
mohou řešit ve spolupráci se zastupitelstvy popř. s podporou občanských spolků. 

2. Sjednocení struktury veřejné správy ve státních a samosprávných orgánech, dořešení pravomocí obcí 
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Přiblížení veřejné správy občanům při 
využití všech možností regionální politiky EU. Zlepšení finančního zajištění pro rozvoj územních 
celků i obcí. 

3. Hospodaření s prostředky - musí dojít k omezení zbytečných výdajů, které neřeší problémy měst a 
obcí a jeho obyvatel, a zastavení jak plýtvání s finančními prostředky, tak i dalšími zdroji. Cílem je 
likvidace korupce, průhledné organizování veřejných soutěží, omezení rozprodávání majetku ve 
vlastnictví měst a obcí, zamezení bezdůvodného zadlužování. Efektivnější financování obcí z 
prostředků kraje a tím zlepšení úrovně služeb pro občany. 

4. Byt a bydlení - jedna z nejzákladnějších potřeb člověka, jejíž uspokojení je zájmem nejen 
soukromým, ale i veřejným, a nelze jej ponechat živelnému působení trhu. Neobsazený nájemní byt 
postihnout vyšším místním poplatkem nebo daní. Zavést obecní registr nájemních bytů. Zpracování 
bytové politiky a plánů zajištění jako součást rozvojové politiky každé obce. Výstavba bytů na 
neziskovém principu za výhodných podmínek pro občany, zejména mladé rodiny. Sociální a bytová 
záchytná síť pro občany v obtížné situaci, způsobené zvyšováním deregulovaného nájemného. 
Pomoc bezdomovcům. 

5. Rozvoj a preference veřejné hromadné a integrované dopravy šetrné k životnímu prostředí. Řádné 
udržování silnic I. až III. třídy a zlepšení místních komunikací v péči městských a obecních úřadů. 

6. Růst kvality životního prostředí a životního stylu na zásadách trvale udržitelného rozvoje ve 
spolupráci s odbornou a občanskou veřejností. Snižování množství odpadů, zvýšení jejich recyklace. 
Ochrana pitné vody, půdy, čistoty ovzduší. Ekologicky citlivější směry urbanistiky a krajinotvorby, 
ohleduplný cestovní ruch. 

7. Péče o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, 
dopravní obslužnost jako základní předpoklady zachování a rozvoje venkovského osídlení, rázu a 
tradic venkova, včetně zemědělství. 

8. Zvýšení bezpečnosti občanů, součinnost komunálních i regionálních orgánů, městské police s Policií 
ČR a orgány zabývajícími se potíráním organizovaného zločinu, korupce, bojem proti hospodářské a 
obecné kriminalitě a rasově motivované trestné činnosti. 

9. Boj proti korupci, dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení 
účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci na úrovni měst a obcí. Tam, 
kde jsou důvody zasadit se o otevření případů, které se týkají klientelismu a sporných případů, 
zejména tam, kde nebylo kontrolním výborům umožněno provést kontrolní činnost. 

Zdroj: ÚV KSČM 
Připravil: JH 

 
 Ve dne 10. a 11. října 2014 jdeme k volbám. Nyní však k volbám do obecních zastupitelstev. 
Občané ČR volbám do obecních zastupitelstev přisuzují nejvyšší důležitost z hlediska jednotlivých 
typů voleb. V průzkumu z letošního roku Centra pro výzkum veřejného mínění se 48 % respondentů 
vyslovilo, že tyto volby jsou velmi důležité, a 37 % se vyslovilo, že jsou spíše důležité. Ostatních 15 % 
občanů má názor, že tyto volby jsou spíše nebo rozhodně nedůležité nebo neví. V posledních volbách do 
obecních zastupitelstev v roce 2010 se zúčastnila těchto voleb necelá polovina oprávněných voličů. 
Svou účastí ve volbách do obecních zastupitelstev potvrďme důležitost těchto voleb. 

JH 



INFORMACE POSLANC Ů 

 
Aktiv zastupitelů KSČM 2014 

 

      
 
 V pondělí dne 16. června 2014 se na OV KSČM Kroměříž konalo celookresní setkání zastupitelů 
zvolených za KSČM za účasti poslanců parlamentu PS ČR JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. a Ing. 
Marie Pěnčíkové a krajských zastupitelů Ing. Jaroslava Kučery a Ing. Ivana Mařáka. Cílem této akce 
bylo nejen navázat kontakty našich zastupitelů z měst a obcí s našimi zastupiteli krajskými, ale také 
připomenout, že s problémy, s kterými se potýkají, se mohou obracet i na naše zástupce v PS ČR. 
 Vzpomenuta byla celá řada problémů a i samotní účastníci měli spousty dotazů. Bylo vidět, že 
zbytečná tato akce rozhodně nebyla. Celookresní setkání zastupitelů bylo snad jedno z řady dalších, 
které se na našem OV uskuteční. V době, kdy nám na dveře klepou nové komunální volby, je otázka 
spolupráce a vzájemné pomoci mezi zastupiteli nanejvýš aktuální. Na svých postech se setkávají s 
problematikou z různých oborů a je pro ně určitě důležité vědět, že mají možnost obrátit se na své 
zkušenější kolegy se svými dotazy. 

Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR 
 

Mimořádné jednání sněmovny 
 
 Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL se, po téměř šesti měsících od svého fungování, 
rozhodla sněmovně na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny předložit balíček legislativních 
opatření, jehož cílem má být údajné nastartování pozitivních změn v České republice a napravit chyby 
předchozích pravicových vlád. Soubor vládních opatření předkládaných sněmovně zahrnoval spuštění 
zákona o státní službě, zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, daňové zvýhodněním pro rodiny s 
dětmi a pracující seniory či znovuzavedení zelené nafty. 
 Právě zákon o státní službě se však stal, jak všichni očekávali, velice problematickým a 
diskutovaným problémem. Návrh byl předložen poslanecké sněmovně v podobě, která byla pro opoziční 
strany nepřijatelná. Jelikož ODS a TOP 09 avizovala obstrukce, aby zabránila případnému přijetí tohoto 
zákona, došlo k přerušení jednání a vypracování pozměňovacího návrhu, který už byl pro pravicovou 
část opozice přijatelný a zákon o státní službě byl znovu vrácen do druhého čtení. 
 Třetí čtení zákona přijde na pořad 10. září 2014 a s velkou pravděpodobností bude tento zákon 
přijat. Jak ale upozornil prezident, pokud nedojde k vypuštění politických náměstků z návrhu, bude tento 
zákon vetovat. 

Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně PS P ČR 
 

Setkání poslanců, senátorů a europoslanců zvolených za Zlínský kraj 
 
 Dne 8. září se uskutečnilo setkání poslanců, senátorů a europoslanců zvolených za Zlínský kraj s 
členy rady Zlínského kraje. Stěžejními tématy tohoto setkání tentokrát byl problém související s 
reformou financování regionálního školství ve vazbě na současnou situaci ve Zlínském kraji a otázky ze 
sociální oblasti, související s novelou zákona o sociálních službách a změnami od 1. ledna 2015. 



 Otázku regionálního školství účastníkům předložil PaedDr. Petr Navrátil. V jeho prezentaci 
nechybělo poměrně podrobné seznámení se školským systémem v kraji, ať již analýzy dle věkového 
složení žáků, porovnání základních škol s víceletými gymnázii, či analýzy dle zřizovatele. 
 Sociální tématika spadá pod členku rady Zlínského kraje, Mgr. Taťánu Valentovou Nersesjan, 
která využila přítomnosti čelních politických představitelů a ve svém referátu nezůstala jen u 
financování sociálních služeb, ale zabrouzdala i do řady jiných témat, zejména k otázkám sociálně 
právní ochraně dětí. Na tomto setkání, které je jen jedním z řady, byla samozřejmě dotčena i řada jiných 
problematik. 
 Důležité však je, že všichni zúčastnění se shodli na tom, že Zlínskému kraji se musíme snažit 
pomoci bez ohledu na politickou příslušnost a upevňování našich vazeb pro další kroky vedoucí k 
vzájemné pomoci. 

Ing. Marie Pěnčíková, poslankyně P ČR 
 

Pokrytectví české vlády k sankcím 
 
 Jaké výsledky přináší sankce, které schvaluje Evropská unie, zvláště na popud USA vůči Ruské 
federaci? Dle očekávání samozřejmě pouze negativní. Jak jsme se již snažili několikrát upozorňovat, tak 
obecně sankce vůči suverénním státům ještě nikdy nic dobrého nepřinesly. Je přece naprosto naivní si 
myslet, že takový stát ztratí hrdost a Vladimír Putin sklopí hlavu, spíše se naopak vytváří další nedůvěra 
a podhoubí nenávisti. Momentálně se tedy spouští spirála vzájemných sankcí, které cílí v podstatě na 
celý potravinový trh v Evropě. Samotné Spojené státy na rozdíl od Evropy mají s Ruskem daleko méně 
ekonomické provázanosti než evropské státy, tudíž hlavní skutečný výsledek je tedy pouze zhoršování 
ekonomické situace pro EU a pro Ruskou federaci. Místo dialogu a nepřetržitého vyjednávání tak 
eskalujeme situaci a ještě ohrožujeme zaměstnanost v ČR. Zajímavý je postoj naší vlády, která tu a tam 
pro českého voliče říká, že sankce nepodporuje a že jsou špatně. To má pravdu, ale když pak přijde na 
rozhodování o sankcích, tak hlasuje opačně, a to pro sankce. To je velké pokrytectví. 

Miloslava Vostrá, místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně P ČR 
 

Sbírka, kam se podíváš 
 
 Určitě to znáte také, jdete po ulici a zastavují vás zástupci spousty různých dobročinných 
organizací. Ne vždy ale, pokud se rozhodnete přispět na dobrou věc, peníze dorazí tam, kam by měly. 
Dnes totiž existuje takových organizací bezpočet a průměrný občan nemá šanci se vyznat v tom, které 
jsou skutečně ty, jež pomáhají, a které se na dobrotě spoluobčanů pouze přiživují. Dokazuje to i poslední 
případ, kdy skupina cizinců vybírala peníze pro neslyšící. Peníze však končily v kapsách podvodníků. 
Tuto skupinu před několika dny potkal v Praze na Václavském náměstí také můj známý, který běžel na 
vlak. Sám říkal, že kdyby nespěchal, určitě by nějaký příspěvek poskytnul. Myslím, že přiživovat se na 
lidech s hendikepem je neetické, ba dokonce nechutné. Nehledě na to, že se dopouští nezákonné 
činnosti. Tito lidé musí mít opravdu silné žaludky, když něco podobného dokážou. Zároveň jsem toho 
názoru, že základní péči pro tyto lidi by měl zajišťovat stát a dobročinné organizace by měly plnit roli 
pouze doplňkovou. Bohužel dnes často různé sbírky suplují například povinnosti zdravotních 
pojišťoven. To je nejen nesystémové, ale také nepochopitelné. Pokud existuje tolik zdravotních 
pojišťoven, z nichž každá má svůj aparát úředníků, svoje budovy a štědře placené manažery, mělo by 
být v jejich rozpočtu dost peněz pro ty, kteří je potřebují - tedy pro nemocné. 

Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně 
 

K řešení konfliktu musí přispět všichni, nejen Putin 
 
 Suchou nit nenechají současní rusofobové na čemkoliv, co zazní od severovýchodního souseda 
Ukrajiny. A jejich často až žlučovitá zášť dostává tak absurdní podobu, že i z humanitárního konvoje 
dělají tajuplného trojského koně. Místo toho, aby se vzala humanitární konvoj jako vstřícné gesto Ruska, 
tak je to bráno jako počátek agrese. A když už se Ukrajina s Ruskem dohodnou, že pomoc může dorazit 
a v kamionech se skutečně nachází jen humanitární náklad, takticky raději zmlknou. Debaty nad tím, zda 
kamiony přiváží pomoc, nebo něco jiného, ale zastínily to zásadní. Statisíce lidí na východě Ukrajiny 



trpí bez jakékoliv pomoci. Umírají na ulici, je tam mnoho vážně zraněných, dětem a ženám se nedostává 
základních životních potřeb, stále více jich přichází o domovy. Ukrajinskou vládu a představitele 
Evropské unie, kteří mají projevy plné zájmu o bezpečnost tamních občanů, tohle jako by nezajímalo. 
To oni měli být první, kdo pošle pomoc. A Kyjev místo toho, aby do oblasti konfliktu posílal další 
vojáky a dělostřelecké granáty, by se měl s povstalci dohodnout na pomoci těm, kteří to bezodkladně 
potřebují. Evropská unie místo návrhu mírového plánu řeší další sankce vůči Rusku, které nic nevyřeší, 
ale naopak prohloubí příkop ještě víc. V tomhle mezinárodním napětí je pomyslný černý Petr hned v 
několika rukách, rozhodně nejen na straně ruského prezidenta Putina. Aby zbraně konečně přestaly 
řinčet, musí si sednout k jednomu stolu zástupci ukrajinské vlády, východoukrajinských povstalců, 
Ruska a Evropské unie. Tam je skutečná naděje pro Ukrajince, kteří touží po klidu a bezpečí. Ustoupit 
ve svých představách budou muset všichni. 

Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně 
 

Porušování mezinárodního práva 
a zabíjení civilního obyvatelstva nemá ČR podporovat 

 
 V sobotu 26. července přinesl server Novinky.cz zprávu o cestě čtyř poslanců Parlamentu České 
republiky (Petra Gazdíka za TOP 09 a STAN, Jana Bartoška za KDU-ČSL, Daniela Korteho za TOP 09 
a STAN a Robina Böhnische za ČSSD) do Izraele, kde slovy jednoho z nich, Petra Gazdíka, vyjádřili 
podporu izraelskému útoku na Pásmo Gazy. Zásadně nesouhlasím s tím, aby představitelé České 
republiky vyjadřovali podporu vojenským akcím, které mají na svědomí více jak tisícovku lidských 
životů, z drtivé většiny civilistů, a jsou navíc podle slov vysoké představitelky OSN pro lidská práva 
Navi Pillayové válečnými zločiny. 
 O to smutnější je pozice českého ministra zahraničních věci Lubomíra Zaorálka, který na cestě a 
vyjádření výše uvedených poslanců nevidí nic špatného, neboť se prý jeli „seznámit se situací“. Pokud 
by to tak opravdu bylo, museli by tito poslanci navštívit také Pásmo Gazy a seznámit se s místní situací. 
Vojenské údery na hustě osídlenou oblast Pásma Gazy situaci nevyřeší a katastroficky narůstající počet 
obětí je logickým důsledkem. To přinese jen další důvody k stále se prohlubující nenávisti. 
 Proto je nutné, aby Izrael: 
� okamžitě ukončil vojenské akce v Pásmu Gazy, ať už pozemní, letecké či námořní, začal dodržovat 

mezinárodní právo, konkrétně rezoluci č. 242 RB OSN z r. 1967 nařizující Izraeli stažení z 
okupovaného území; 

� zrušil pozemní, leteckou i námořní blokádu Pásma Gazy, aby mohlo na toto území proudit zboží a 
oblast mohla začít s ekonomickým rozvojem; 

� nevměšoval se do záležitostí spadajících pod palestinskou samosprávu. 
 Česká vláda by měla: 
� vyzvat vládu státu Izrael, aby naplnil výše uvedené body; 
� sdělit občanům ČR, jaká je oficiální pozice ČR k současné izraelské ofenzivě; 
� dát jasně najevo, že výroky čtyř poslanců nereprezentují oficiální postoj ČR. 

Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně 
 

Sankce Ruské federace vůči potravinám nás mohou ohrozit 
 
 Sankce, které zavedla Ruská federace vůči evropským potravinám, budou mít dalekosáhlý dopad 
a to i z dlouhodobého hlediska. Vzhledem k tomu, že pro mnoho výrobců potravin v Evropě zmizí 
najednou jedno veliké odbytiště zboží, tak budou nuceni své přebytky, s kterými nemohli počítat, přesto 
nějak na evropském trhu uplatnit. Jednak to znamená, že zde bude větší snaha tlačit přebytky z jiných 
států například na náš trh, ale také, aby se nedostávali s nadbytečným zbožím do ztrát, budou muset i s 
cenou dolů, což bude tlačit plošně všechny potravináře ke stejnému kroku. Pro českého spotřebitele je 
tak minimálně příjemné, že se pravděpodobně dočká zajímavějšího zlevnění zboží. Horší je to 
samozřejmě pro české zemědělce, kteří s ničím podobným nepočítali. Je prostě velmi špatným krokem, 
že místo vyjednávání mezi Evropou a Ruskem o společném postupu v ukrajinské krizi, se nechá Evropa 
dotlačit primárně Spojenými státy k nesmyslné spirále sankcí, které dlouhodobě poškodí evropskou 
ekonomiku a nic nepřinesou. Nicméně stalo se, minimálně prozatím. Zemědělci budou napříště muset 



reagovat omezením produkce, pokud budou sankce trvat, takže z dlouhodobého hlediska nelze očekávat 
nějaké výrazné zlevnění potravin. Česká vláda se již ústy Lubomíra Zaorálka nechala slyšet, že 
kompenzace pro zemědělce nechystá. Vzhledem k tomu, že celá věc může dopadnout negativně na 
českou výrobu, která oproti například dovozům z Polska má svoji kvalitu, měli bychom ji nyní i jako 
spotřebitelé podporovat více než jindy. Nehledě na to, že se jedná o celý segment pracovních míst naší 
ekonomiky. Tudíž není nad čím jásat. 

Miloslava Vostrá, místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně P ČR 
 

Evropský parlament 
 

Evropský parlament má 751 poslanců z 28 zemí Evropy 
96 Německo 74 Francie 73 Itálie, Velká Británie 
54 Španělsko 51 Polsko 32 Rumunsko 
26 Nizozemsko 21 Belgie, Česko, Maďarsko, Portugalsko, Řecko 
20 Švédsko 18 Rakousko 17 Bulharsko 
13 Dánsko, Finsko, Slovensko 11 Chorvatsko, Irsko, Litva 
8 Lotyšsko, Slovinsko 6 Estonsko, Kypr, Lucembursko, Malta 

 Zastoupení žen v EP roste. V roce 1979 získaly ženy 16 % mandátů, v roce 2009 to bylo 35,05 % 
a v současném parlamentu patří ženám 36,88 % křesel. Největší zastoupení žen má Malta (66,67 %), 
nejnižší Litva s 9,09 %. V ČR bylo zvoleno 5 poslankyň (24 %) a 16 poslanců (76 %). 
 Počty poslanců, kteří obhájili své mandáty z předchozího volebního období, zůstaly v porovnání 
s rokem 2009 téměř stejné, zhruba polovina poslanců do poslaneckých lavic usedla znovu, polovina byli 
nováčci. Největší podíl poslanců, kteří v Parlamentu pracovali již v předchozím období, má Německo - 
69,79 %. Na opačném konci najdeme Řecko, kterému se do poslaneckých lavic nevrátil žádný z 
poslanců z předchozího volebního období, všichni jsou noví. Z českých poslanců jich 6 (28,57 %) bylo 
poslanci již v předchozím volebním období, 15 (71,43 %) jich bylo zvoleno poprvé. 
 Nejstarším poslancem je 91letý Řek Emmanouil Glezos a nejmladším dánský poslanec Anders 
Primdahl Vistisen, kterému je 26 let. 
 V Evropském parlamentu pracuje 7 poslaneckých skupin a skupina nezařazených poslanců. 
� ELS: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) 221 poslanců 
� S&D: Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu 191 poslanců 
� ECR: Evropská konzervativní a reformní skupina 70 poslanců 
� ALDE : Aliance liberálů a demokratů pro Evropu 67 poslanců 
� GUE/NGL : Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice 52 poslanců 
� Zelení/ESA: Zelení/Evropská svobodná aliance 50 poslanců 
� EFDD: Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ 48 poslanců 
� NI : Nezařazení poslanci - poslanci, kteří nejsou členy žádné z politických skupin 52 poslanců 
 Poslanci KSČM pracují ve frakci GUE/NGL, které je politickým seskupením převážně 
socialistických, komunistických a ekologicky zaměřených stran v EP. Mimo české poslance za KSČM 
zde pracují i poslanci např. z Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Německa, Nizozemska, 
Portugalska, Řecka, Španělska a Švédska. 
� Kateřina Konečná: Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - členka; 

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-
Ázerbájdžán a EU-Gruzie - členka; 

� Miloslav Ransdorf: Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - místopředseda; 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina - člen; 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest - člen; 

� Jiří Maštálka: Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů - člen; 
Výbor pro právní záležitosti - člen; 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora - člen; 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko - člen; 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest - člen; 

Zdroj: ÚV KSČM, EU 
Připravil: JH 



NAPSALI JSTE NÁM 

 
Hodnocení plnění volebního programu KSČM pro volby 

do Zastupitelstva města Kroměříže ve volebním období roků 2010 - 2014 
 
 Volební strana KSČM ve volbách do městského zastupitelstva v roce 2010 představila svým 
příznivcům a občanům - voličům města Kroměříže svůj volební program, jehož krédem bylo „O 
problémech města víme a chceme je řešit společně s Vámi“, a to pod heslem „S lidmi pro lidi“. 
 V současnosti, kdy končí volební období je namístě vyhodnotit jeho plnění. Volební program 
obsáhl osm oblastí a v nich konkrétní činnosti. Naši zvolení zastupitelé při jednáních Zastupitelstva a 
jeho výborů a komisí Rady města, vždy měli na zřeteli podporu projednávaných bodů programu 
v souladu s naším volebním programem. Z priorit můžeme kladně hodnotit sestavení úsporných 
rozpočtů města, zajištění technických zařízení pro zabezpečení zimní údržby chodníků, snížení počtu 
pracovníků MÚ, realizaci protipovodňových opatření, zavážení cihelny Vážany jen inertními materiály. 
Mimo působnost města zůstalo možné zrušení poplatku na dálnici D1 v části bývalého obchvatu města. 
 V oblasti ekonomického rozvoje jsme podporovali tvorbu projektů, umožňujících při realizaci 
čerpání finančních prostředků z Evropské unie za spoluúčasti města a to zřízením o.p.s. „Kroměřížská 
rozvojová kancelář“. Její činností byla připravena řada projektů, které byly nebo jsou realizovány 
v našem městě. Byl aktualizován územní plán i strategický rozvoj města. Podpořili jsme realizaci 
projektů řešící výstavbu a údržbu infrastruktury, jako komunikace, chodníky, stromořadí, zeleň apod. 
Financování neziskových organizací formou grantů bylo realizováno v rozsahu do 20 mil. Kč ročně. 
Dařilo se splácet přijaté úvěry města a na konci volebního období kleslo úvěrové zatížení pod 100 mil. 
Kč, přičemž se dařilo realizovat investice řádově do 50 mil. Kč ročně. Provedla se analýza majetku 
města a stanovily se podmínky pro prodeje a nájmy s cílem maximalizovat příjmy rozpočtu. Provedla se 
analýza položek výdajů rozpočtu s cílem minimalizace nákladů na provoz zařízení v majetku města a 
jeho příspěvkových organizací. Projekty umožňující rozvoj drobného a středního podnikání prakticky 
nebyly v tomto volebním období předloženy. 
 V oblasti životního prostředí jsme podpořili zpracování a realizaci projektů řešící tuto oblast ve 
městě. Nejvýznamnější byl projekt zóna Jihovýchod, který se v současnosti dokončuje. Dále to byla 
revitalizace Bezručova parku, rekonstrukce chodníků řady ulic, stromořadí, vytváření oddychových 
ploch, úprava parkoviště u Květné zahrady, výsadba a údržba zeleně, rekonstrukce Slovanského náměstí. 
 V oblasti sociální péče a zdravotnictví jsme podpořili financování neziskových organizací 
formou grantů pro jejich činnost. Město se podílí na financování domovů pro seniory. Při realizaci 
výstavby a oprav chodníků jsou souběžně prováděny jejich úpravy řešící problematiku handicapovaných 
občanů. Město řešilo i bezbariérové přístupy do některých svých budov. 
 V oblasti bytové výstavby nebyly realizovány žádné projekty vzhledem k výstavbě 
malometrážních bytů v minulém volebním období. Město v územním plánu stanovilo plochy určené 
k individuální výstavbě rodinných domů. Od roku 1997 město poskytlo z fondu rozvoje bydlení 
nízkoúročené půjčky občanům ve výši 131 mil. Kč na financování oprav bytového fondu v městě 
Kroměříž. Program skončil v roce 2011. 
 V oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu byly provedeny rozbory využití kulturních 
zařízení města s cílem minimalizace nákladů. V návaznosti byla učiněna organizační opatření 
v působnosti příslušných odborů města a příspěvkových organizací. Ani v tomto volebním období se 
nepodařilo řešit umístění rockového klubu. Podpořili jsme realizaci investic do sportovních zařízení ve 
městě, jako rekonstrukce Bajdy a další financování oprav ostatních zařízení. Rovněž jsme souhlasili 
s reorganizací, která měla výstup ve zřízení příspěvkové organizace města sdružující sportovní zařízení 
v majetku města, včetně tělocvičny Slavie. Rovněž jsme podpořili spolufinancování provozních nákladů 
sportovních, zájmových, tělovýchovných a organizací, vytvářejících podmínky pro využití volného času 
dětí a mládeže. Záměr výstavby víceúčelové sportovní haly ve městě neměl ani v tomto volebním 
období vzhledem k investiční náročnosti reálnou možnost získat finanční zdroje. V územním plánu je 
s umístěním této stavby počítáno. Město má zpracovanou strategii cestovního ruch do roku 2020. 
V rámci aktivit města i firem pracujících v této sféře se vytváří příznivé podmínky pro návštěvníky 



města. Podpořili jsme každoroční spoluúčast města na financování údržby a opravy památek ve 
vlastnictví města, občanů, církevních a jiných subjektů v městské památkové rezervaci. Podpořili jsme i 
vybudování městského infocentra, které je součástí městské knihovny a slouží k propagaci města a 
informaci jeho návštěvníků. 
 V oblasti školství jsme podpořili financování předškolních a školských zařízení v  majetku 
města a střediska volného času pro děti a mládež „Šipka“, včetně údržby a oprav dětských hřišť 
s důrazem na jejich bezpečnost. V rámci projektu zóna Jihovýchod bylo vybudováno 14 nových hřišť a 
další se ještě budují. 
 V oblasti bezpečnosti občanů a veřejného pořádku jsme podpořili projekty řešící prevenci 
kriminality a s tím související vybavení městské policie technickými prostředky za využití financování 
z dotačních programů příslušného rezortu. Podpořili jsme i program spolupráce s integrovaným 
záchranným systémem Zlínského kraje. 
 V oblasti státní správy a samosprávy jsme podpořili realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení 
městského úřadu“, které přispělo ke zkvalitnění řízení správy a snížení administrativy při současném 
snížení výdajů. Došlo k lepšímu vybavení výpočetní a jinou technikou jak v oblasti státní správy, tak i 
samosprávy. Pro zlepšení komunikace pracovníků odborů městského úřadu s občany při řešení jejich 
problémů jsme na besedách s našimi členy a funkcionáři informovali o jednáních Zastupitelstva. 
Současně jsme žádali o informace z místa jejich působnosti, abychom je mohli otevřít na jednáních 
Zastupitelstva a příslušných výborů nebo komisí. V průběhu volebního období jsme vznesli cca 25 
interpelací na 15 zasedáních. Občané měli také možnost získat informace na internetovém fóru na 
adrese: http://forum.mesto-kromeriz.cz. 
 Z výše uvedeného hodnocení volebního programu zastupiteli za KSČM je zřejmé, že řada bodů 
byla splněna nebo byla průběžně plněna, což představuje cca 85% obsahu volebního programu. Některé 
body byly nesplněny z důvodu nepříslušnosti městského úřadu, nebo z nedostatku finančních zdrojů. 
 Kromě hodnocení vlastního volebního programu musíme konstatovat, že na jednání 
Zastupitelstva byly zařazovány i body, které jsme nepodpořili. Šlo především o požadavky na finančně 
náročnou rekonstrukci objektu na Hanáckém náměstí, nebo o prodej akcií měst a obcí, které prodaly svá 
hlasovací práva ke svým akciím ve VAK Kroměříž, soukromému subjektu. Také s návrhy prodejů 
městského majetku, které byly v  rozporu s územním plánem města, jsme nesouhlasili. 
 Pro volební období 2014 - 2018 ve volebních materiálech jsou uvedeny oblasti, které na centrální 
úrovni preferuje KSČM v těchto komunálních volbách. Kandidáti do Zastupitelstva města Kroměříže za 
KSČM, kteří budou zvoleni, budou pokračovat v podpoře věnované jednotlivým oblastem jako 
v minulém volebním období. Cílem je věcné a konkrétní řešení otázek a problémů města a jeho místních 
částí, vytváření podmínek pro spokojený život občanů všech věkových a profesních kategorií. 

Ing. Jaroslav Adamík, předseda MěR KSČM Kroměříž a zastupitel 
 

Vznik samostatné ČR - 1918 
 
 28. 10. si opět připomeneme státní svátek „Den vzniku samostatné ČR - 1918“. Vzniku naší 
republiky předcházela první světová válka (1914- 1918). V jeho průběhu český lid projevoval odpor 
proti válce, který postupně přerůstal v živelné protirakouské hnutí. Naše buržoazie a též vedení sociální 
demokracie pokračovaly v politice, která usilovala o zachování monarchie. Jen někteří u vedených 
představitelů předpokládali případnou porážku Rakouska - Uherska. Někteří z nich jako Masaryk, Beneš 
a Štefánik emigrovali, aby mohli organizovat protirakouský odboj. V Rusku a ve Francii byly 
organizovány čs. vojenské jednotky k boji proti Rakousku a Německu. U nás doma se situace 
pracujících stále zhoršovala a vzrůstal národnostní útlak. To vše vedlo k radikalizaci lidových mas 
koncem roku 1916 - 17. 
 Přelom nastal po Velké říjnové socialistické revoluci (dále jen VŘSR) v roce 1917. Tato měla 
rozhodující význam i pro osudy obou národů - Čechů a Slováků. Bez vítězství VŘSR by nemohlo dojít 
ke vzniku novodobého čs. státu. Také v Rakousku se v lednu 1918 zvedl proletariát k obrovské generální 
stávce. V českých zemích došlo k velkým demonstracím 1. máje 1918, protidrahotní bouře, povstání 
českých vojáků v Rumburku a generální stávka 14. října 1918. 
 Buržoazii po VŘSR šlo především o to, aby nový stát nevznikl revolučně po sovětském vzoru. 
V tom ji přispělo oportunistické vedení sociální demokracie. A proto spojila svůj osud se západními 



kapitalistickými státy, jejíchž pomoci mělo být Československo vytvořeno jako typický kapitalistický 
stát. Tuto politiku zahájila ještě před koncem války jednak aktivní účastí na kontrarevoluční intervenci 
čs. jednotek v Rusku (legie). Původně měly být přepraveny na západní frontu k boji proti Německu. 
Byly však svým reakčním vedením za souhlasu T. G. Masaryka vehnány (květen 1918) do válečného 
konfliktu se Sověty proti Sovětské republice. 
 Ve snaze vzniku nového státu postupovala buržoasie po dvou liniích. Čs. emigrace se již v r. 
1918 podařilo zejména poukazováním na kontrarevoluční roli našich legií proti sovětům dosáhnout 
uznání čs. národní rady v Paříži za prozatímní českou vládu. 
 Tato vláda vydala 18. října 1918 „Deklaraci nezávislosti Československa“, ve které slibovala 
pokrokovou Československou republiku, demokratické svobody, odluku církve od státu, nahrazení 
armády milicí, ochranu menšin, rozdělení velkostatkářské půdy a jiné sociální reformy (z nichž se pak 
skoro nic neuskutečnilo). Po generální stávce 14. října 1918, kdy místy sám lid začal prohlašovat 
republiku. Československý národní výbor, který se ustavil již v létě 1917 jmenováním ze zástupců 
politických stran včetně sociální demokracie (klíčem byly výsledky posledních rakouských voleb v roce 
1911), převzal proto 28. října 1918 se souhlasem rakouských úřadů veškerou moc v českých zemích. 
V říjnu 1918 Československá národní rada ustanovila pod předsednictvím Masarykovým jako 
prozatímní vláda Československa. Ještě před návratem (21. prosince 1918) byl Masaryk zvolen 
prezidentem republiky. 
 Ze strachu před rostoucím revolučním hnitím se česká buržoasie spolu se sociální demokracií 
neodvážila ustavit nový stát na podkladě voleb. Nevolený národní výbor (13. listopadu 1918) vydal 
prozatímní ústavu. Současně byly rozpuštěny národní výbory a bylo vytvořeno nevolené národní 
shromáždění. Na svém prvním jednání (14. 11. 1918) prohlásilo sesazení Habsburků a vytvoření 
republiky. Jejím prezidentem zvolilo T. G. Masaryka a byla vytvořena vláda všenárodní koalice v čele 
s Dr. Kramářem, nejtypičtějším představitelem monopolistického kapitálu. 
 Dosažení národní samostatnosti Čechů a Slováků bylo významným dějinným pokrokem. Byl 
především výsledkem národně osvobozeneckého boje, jehož úspěch byl umožněn vítězstvím VŘSR. T. 
G. Masaryk a Edvard Beneš měli svůj podíl na vznik ČSR v roce 1918, ale ne takové republiky, kterou 
si přál náš lid. Taktéž Rostislav Štefánik, slovenský buržoazní politik, představitel čs. zahraničního 
odboje za 1. světové války. Jeho reakční smýšlení se výrazně projevilo podporou proti sovětskému 
Rusku v roce 1918. 
 Prezident T. G. Masaryk po všechna léta, kdy byl prezidentem, působil ke konsolidaci třídního 
panství buržoasie, zejména v období bojů o organizaci nového státu (1918-1920). Aktivně vystupoval 
proti marxistické levici, z níž se pak vytvořila komunistická strana. 

Josef Bozděch 
 

Ramnicu Valcea - Kroměříž 45. výročí družební spolupráce 
 

 Na pozvání radnice Ramnicu Valcea navštívila delegace našeho 
města u příležitosti 166. výročí vzniku rumunské hymny družební město 
Ramnicu Valcea v Rumunsku. Autorem textu je básník Andrei Muresanu 
a hudbu složil zdejší rodák Anton Pann. Hymna byla poprvé uvedena 
v roce 1848 právě v městě Ramnicu Valcea a výročí vzniku hymny si 
obyvatelé každoročně připomínají slavností dne 29.7. 
 

 Po zasedání zastupitelstva města se slavnostní průvod odebral od 
radnice k rodnému domu autora a v parku Zavoi zástupci města, regionu 
a parlamentu pronesli slavnostní projevy. Odpoledne pokračovaly oslavy 
v prostoru parku a okolí vystoupením folklorních skupin a souborů. 
Nechyběly ani spousty stánků s občerstvením a dárkovými předměty. 
Slavnost byla ukončena ohňostrojem. 
 Letošních oslav se kromě naší delegace zúčastnili i zástupci družebního města Kruševac ze 
Srbska. Po příjezdu byly obě delegace družebních měst přijaty starostou města panem Gigi Ion Matei, 
místostarostou panem Eduardem Virlanem a dalšími členy rady a zastupitelstva Ramnicu Valcea. 



 Na slavnostním zasedání zastupitelstva naše delegace připomněla souvislosti, které pojí národy 
Rumunska a České republiky a občany obou měst. Jednou z nich byly i podmínky vzniku obou hymen, 
osvobození města Kroměříže rumunskými vojáky v roce 1945, jako i v současnosti členství v Evropské 
unii. Připomněli jsme i každoroční pietní akt u pomníku padlých rumunských vojáků při osvobozování 
Kroměříže a skutečnost, že před 45 lety byla mezi našimi městy uzavřena družební spolupráce. Obě 
strany vyslovily přesvědčení, že i další generace budou v ní pokračovat. 
 Při průjezdu Rumunskem je očividně vidět pozitivní vliv začlenění Rumunska do Evropské unie. 
Jde zejména o realizaci projektů v dopravní infrastruktuře, ale i v jiných oblastech. V rámci programu 
jsme měli možnost navštívit prostory bývalého solného dolu, kde je vybudováno v podzemí 20 000 m2 

ploch, které slouží pro ozdravné pobyty občanů, ale i pro společenské akce, svatební obřady, výstavy, 
sport, vzdělání a zábavu. V lázeňském městečku Baile Govora, které má mimo jiné jedno z nejčistších 
ovzduší v Evropě, nás jeho starosta seznámil s historií lázeňství a současným stavem realizace oprav 
léčebných zařízení s pomocí strukturálních fondů Evropské unie. 
Delegace: Ing. Jaroslav Adamík a RSDr. Vladimír Kenša - zastupitelé města, G.Fontul - tlumočník 

Ing. Jaroslav Adamík, předseda MěR KSČM a zastupitel MěZ Kroměříž 
 

Nenasytnost kapitálu hrozí vznikem dalších ozbrojených konflikt ů 
Rozhovor s Karlem Jandou, předsedou Národní rady Klubu českého pohraničí (KČP) 

 
� V srpnu se bude v Olomouci konat IX. národní sněm KČP. Kromě předsedů všech politických 

stran a hnutí zastoupených ve sněmovně a představitelů vlasteneckých a levicových spolků jste 
pozval i premiéra Sobotku. To však nebylo jediným obsahem dopisu, který jste mu poslal. 

 Především jsem chtěl jménem KČP vyjádřit vážné znepokojení nad 
několika skutečnostmi, které se současné vlády týkají. 
 KČP přijal se znepokojením veřejné vyjádření ministryně spravedlnosti 
paní Heleny Válkové, že „v protektorátu se toho zas tolik nedělo“ a že: „o odsunu 
Němců z Československa po druhé světové válce si myslí to nejhorší“. Jde o 
závažné zpochybnění rozhodnutí vítězných mocností o odsunu německého 
obyvatelstva z území Československa přijatého Postupimskou konferencí v roce 
1945 a dekretů prezidenta Československé republiky, jež souvisejí s poválečným 
odsunem Němců a které jsou trvalou součástí právního řádu České republiky. 
� Pokračuje vstřícnost některých činitelů vůči Sudetoněmeckému landsmanšaftu, která začala 

hlavně za Nečasovy vlády? 
 KČP je vážně znepokojen pokračujícím rozvojem spolupráce některých ústavních představitelů 
České republiky, v poslední době zejména místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrádka a ministra 
kultury pana Daniela Hermana, s delegací poslanců za CSU spolkové země Bádensko-Württembersko, 
jejímž členem byl též Peter Barton, ředitel pražské sudetoněmecké kanceláře. Nevíme nic o aktivitách 
této kanceláře, kterou nazval mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt 
velvyslanectvím Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice v oblasti posilování partnerských 
vztahů mezi KDU-ČSL a CDU-CSU v oblasti hospodářské spolupráce. Víme však velmi dobře o 
činnosti této kanceláře v oblasti revanšistických snah jistých kruhů Spolkové republiky Německo, které 
směřují k likvidaci výše zmíněných dekretů prezidenta ČSR. 
 Není žádným tajemstvím, že CDU, a zejména její bavorská odnož CSU, aktivně podporují tyto 
cíle a využívají k tomu různé organizace, které působí na území ČR. KČP proto považuje jakékoliv 
zlehčování těchto aktivit a jednání oficiálních představitelů České republiky s představiteli Spolkové 
republiky Německo za účasti představitelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení z hlediska českých 
národních zájmů za nepřijatelné. 
� Uvědomuje si podle vašeho názoru vláda nebezpečí revanšismu a neonacismu? 
 Například současná ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se v roce 2012 
zúčastnila srazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Norimberku. Po návratu do ČR prezentovala 
obsah jednání tohoto srazu jako nabídnutou ruku k usmíření s českým národem, ačkoliv podstatou 
tohoto srazu byl opětovný požadavek na zrušení tzv. Benešových dekretů a poválečný odsun Němců z 
ČSR byl charakterizován jako „vyhnání“. KČP je vážně znepokojen pasivitou vlády při narůstající 
aktivitě neofašistických českých a zahraničních organizací na území České republiky, jakou byla např. 



masová manifestace s nacistickými symboly a pochodněmi v lednu t. r. v Karlových Varech. 
 Zdá se, že si vláda dostatečně neuvědomuje neofašistické nebezpečí, které ve světě, ale i v naší 
zemi narůstá jako důsledek sociálních problémů, pro skutečnou demokracii a světový mír. 
� Aktuálním p říkladem je i situace na Ukrajině. 
 Současná ukrajinská vláda vznikla nedemokratickým, neústavním, násilným způsobem a její 
představitelé jsou přímo spojeni s neofašistickými a banderovskými silami, které se otevřeně hlásí k 
idejím nacistického Německa. Jak je čtenářům Haló novin jistě známo, obraz jeho představitele nechali 
v nadživotní velikosti umístit na kyjevské radnici s nápisem „OSVOBODITEL“. KČP je proto velmi 
znepokojen oficiálním uznáním současné vlády Ukrajiny vládou ČR. 
 Odmítáme jakékoliv formy nacionální nevraživosti, aktivně spolupracujeme s protifašistickými a 
antirevanšistickými mírovými organizacemi v zahraničí na základě principu jednání rovného s rovným 
při obhajobě historické pravdy a českých národních zájmů. Proto jsme přijali s jistým uspokojením 
přátelská gesta současného prezidenta SRN Joachima Gaucka při návštěvách některých míst 
germanizačního násilí v době nacistické okupace Československa. Postrádali jsme však omluvu za 
rozbití Československé republiky bývalými československými občany německé národnosti a jejich často 
krvavé násilí na občanech české národnosti a jejich vyhnání z českého pohraničí, zejména po přijetí 
mnichovského diktátu. 
� Vraťme se k nadcházejícímu IX. národnímu sněmu KČP. 
 Národní rada jej svolala do Olomouce na dny 16. a 17. srpna 2014. Zúčastní se jej více než 300 
delegátů ze všech krajů ČR, ze středního Pováží a z východního Slovenska. Na sněmu přivítáme přes 
dvacet tuzemských a zahraničních hostů. Ze zahraničí přijedou naši přátelé ze Slovenska a Německa. 
 KČP si letos připomíná 22 let od svého vzniku, 22 roků obhajoby historické pravdy a českých 
národních zájmů. Není bez zajímavosti, že po registraci novelizovaných stanov v srpnu 2010 se členy 
KČP mohou stát občané všech členských států Evropské unie, kteří souhlasí s jeho programem i s jeho 
praktickou činností. Máme kluby ve Slovenské republice i členy ve Spolkové republice Německo. 
 Účastníci sněmu kromě hodnocení realizace programu KČP zvolí Národní radu a další ústřední 
orgány. Rozhodující část jednání však bude orientována na stanovení hlavních úkolů pro další období. 
Sněm dílčí úpravou stanov zajistí soulad se změnami vyvolanými novým kodexem soukromého práva. 
� Kam by podle vašeho názoru měly v příštích letech aktivity KČP směřovat? 
 Nezapomenout na minulost, žít současností a pracovat pro budoucnost - to bude i nadále 
zásadou, jíž se budeme řídit ve všech našich aktivitách. Žijeme a pracujeme v reálném ekonomickém, 
politickém a sociálním prostředí bezohledného kapitalismu. Setkáváme se s prvky fašizace společnosti. 
Efektivita naší činnosti je podmíněna především naší ochotou a schopností účinného reagování na 
měnící se podmínky. Minulost je pro nás zdrojem historického poučení, její znalost nám pomůže 
vyvarovat se chybných postupů. Musíme být nositeli a obhájci historické pravdy. 
 Rozhodující v naší činnosti však je pohled do budoucnosti. To je vůdčí ideou při stanovení 
strategických cílů i praktických postupů. 
� Mohl byste to upřesnit? 
 Za prvé jde o to, zabránit germanizaci myšlení občanů České republiky. Musíme respektovat 
skutečnost, že germanizace prostoru a ekonomiky je téměř dovršena a úspěšně pokračuje. Rozhodující 
většina majetku i nemateriálního národního bohatství vytvořeného generacemi Čechů a Slováků je v 
rukou nadnárodního kapitálu. V něm podstatný podíl zaujímá kapitál německý. Můžeme ještě zabránit 
germanizaci vzdělávání, germanizaci kultury a devastaci českého jazyka. 
 Chceme také zabránit amerikanizaci hodnotových systémů a životního stylu. S ekonomickou 
globalizací je spojena i tendence globalizace hodnotové orientace, šíření a přejímání amerických 
zvyklostí a institutů a konzumního životního stylu. Maximalizace zisku se stává základní životní 
hodnotou. Zvyšuje se tak riziko, že pokud globalizace nebude usměrňována morálními limity, stane se v 
budoucnu zdrojem velkých sociálních otřesů a konfliktů. 
 Budeme usilovat o zachování základních práv a jistot formálně zaručených Ústavou. V našem 
zájmu je naše účast na všech demonstracích proti omezování ekonomických, politických a sociálních 
práv. V zápase proti rozšiřování nezaměstnanosti, chudobě a bezdomovectví a za sociální spravedlnost 
buďme vůdčí silou. 
 Přispět k udržení světového míru - to je další z našich priorit. Nenasytnost nadnárodního kapitálu 
po ovládnutí zdrojů nerostů, ropy, plynu a pitné vody a po maximalizaci zisků hrozí vznikem dalších, 



nejen regionálních ozbrojených konfliktů. Demonstrace proti vojenským agresím musí být trvalou 
součástí našich aktivit. Chceme rozvíjet mezinárodní spolupráci. Spoluprací s obdobnými organizacemi 
v jiných, zejména sousedních státech, poroste naše síla a náš vliv. 
 Naše aktivity nepatří do uzavřených prostorů. Patří na ulice a náměstí metropole i dalších měst a 
míst. V našem zájmu je jejich otevření široké občanské veřejnosti. 

Připravil: JUDr. Miroslav Kovář, CSc. 
 

KLUB ČESKÉHO POHRANI ČÍ 

 
Klub Českého Pohraničí oslavil Den Pohraniční stráže 

 
 Dne 27. června se uskutečnilo v Morkovicích slavnostní 
setkání členů Klubu Českého Pohraničí (KČP) Zlínského kraje 
při příležitosti 63. výročí přijetí zákona o ochraně státních 
hranic a připomenutí oslav Dne Pohraniční stráže. 
 Hosty tohoto setkání byla také delegace KR KČP 
Olomouckého kraje, KV a OV KSČM Kroměříž - s. Z. 
Hlobilová, J. Procházka a poslankyně PČR Ing. Marie 
Pěnčíková. Před zahájením setkání měli hosté a členové KČP 
možnost uskutečnit prohlídku Muzea PS, VMV, SNB a PČR 

člena KČP - přítele Františka Kotka. 
 Slavnostní setkání zahájily krásnými verši a hudebním vystoupením neteře Marie Pěnčíkové. 
Úvodní slovo přednesl JUDr. Stanislav Rafaj, který zhodnotil místo a poslání Pohraniční stráže v období 
budování Československa po ukončení 2. světové války až do roku 1989. Miroslav Kovář v dalším 
vystoupení stručně zhodnotil činnost KČP za minulé období a nastínil úkoly, které stojí před KČP v 
blízké budoucnosti - v přípravě jednání IX. národního sněmu 
KČP a do dalších let. 
 Nosným programovým cílem trvale zůstává obhajoba 
národních zájmů, zabránění negací historické pravdy a dalšímu 
omezování ekonomické a politické suverenity národa. Žijeme v 
reálném prostředí bezohledného kapitalismu. Setkáváme se s 
prvky fašizace společnosti. 
 Odvážně a kvalifikovaně vystupujme proti snahám o 
omezování základních práv a svobod, za právo na práci, na 
bezplatnou zdravotní péči a bezplatné vzdělání, proti rozšiřující 
se chudobě. Poté následovala diskuse. 
 Moto pro následující období je: "Nehleďme jen do minulosti - poučme se z ní, žijme současností, 
aktivně pracujme pro budoucnost." 
 Setkání bylo příjemné a inspirativní. 

JUDr. Miroslav Kovář, CSc., předseda KR KČP Zlínského kraje 
 

Muzeum PS SNB, Policie a vojenské 
 

     
Připravil: JUDr. Miroslav Kovář, CSc. 



LEVICOVÝ KLUB ŽEN 

 
Výlet LKŽ Krom ěříž za krásami Valašska 

 
 Ráda bych se s Vámi podělila o nezapomenutelné 
zážitky a dojmy, které jsem nabyla na výletě za krásami 
rázovité oblasti Valašska, společně s členkami LKŽ 
Kroměříž. V Janové u Vsetína nás přivítala Vlastička 
Babovcová s několika členkami LKŽ Vsetín. 
 Další zastávka byla v Novém Hrozenkově - městě 
v srdci valašských kopců, kde jsme navštívili Art Gallery - 
Jiljí Hartinger. Čekal nás nejenom zajímavý výklad od paní 
průvodkyně, ale měli jsme i tu čest jí osobně popřát 
k nádherným narozeninám. Krása uměleckých děl byla 
vsazena do překrásného areálu japonské zahrady. Tady nám 

paní průvodkyně sdělila, že na další zastávce nás čeká překvapení - osobní setkaní s mistrem Jiljím 
Hartingrem. Mistr nás osobně přivítal, seznámil s tvorbou nejenom svou, ale i své paní Jiřiny a jeho 
dobrých přátel - malířů, kteří zde měli vystavena svá díla. Byly nám ukázány i prostory jeho 
soukromého atelieru, čehož si nesmírně vážíme. 
 Mistr je obdivuhodný člověk. Jeho díla, ve kterých se zabývá volnou a užitkovou grafikou, 
malbou, tvorbou textilních tapiserií, artprotisem a monumentální výzdobou architektury a také díla jeho 
manželky Jiřinky, byly pro nás neuvěřitelným zážitkem. Do středečního dne jsem neměla ani zdání, jaké 
klenoty má naše země. Nemohli jsme „dát košem“ ani návštěvě městského úřadu, kde jsou ukázky 
leptaného skla, které vytvořil pan Hartinger a prodejnu již zaniklé sklárny Karolínky. 
 Posíleni obědem jsme výlet ukončili túrou na Soláň. Vychutnat si kafe pohledem na krásy 
Valašska, cítit tu pohodu a vnímat svéráznou architekturu staveb je něco, pokud hledáte typ na relax. 
 Tímto chci poděkovat nejenom členkám LKŽ Vsetín, ale celé naši suprové partě za přenádherný 
den. Těším se na další výlet s členkami LKŽ, který už teď máme naplánován na Kunětickou horu. 

Ingrid Račanská, členka LKŽ Kroměříž 
 

Celostátní setkání LKŽ 
 

 Ve dnech 13. až 15. 6. 2014 jsem se zúčastnila celostátního setkání 
levicových klubů žen. Setkání se uskutečnilo v krásném prostředí českého 
ráje Nepřívěci u Sobotky. Z našeho okresu jsme se zúčastnily já s Ingrid 
Račanskou. Cestovaly jsme autem, na kterém se cestou vyskytla porucha, 
ale do cíle jsme i přesto s menším zpožděním nakonec dorazily. Příjemně 
nás přivítala s. Exnerová a dalších asi 90 členek ze všech klubů z celé 
republiky. Potěšilo mě příjemné ubytování a majitelé hotelu Ort byli obětaví 
a pozorní. 
 První den jsme měly uvítání, večer opékání špekáčků a seznámení se 
všemi členkami. V sobotu i za nepříznivého počasí bylo sportovní 

odpoledne. Potom bylo vyhodnocení a za naše výkony jsme dostaly diplomy. Po obědě jsme byli někteří 
na výletě na zámku Humprecht a hradu Kost. Mezitím také proběhlo několik zajímavých besed o 
regionu s poslanci a zástupci kraje. Den jsme zakončili příjemným posezením při hudbě. Všechny jsme 
se příjemně pobavili a zatancovali jsme si. 
 Nedělní den jsme zakončili besedou k občanskému zákoníku, kde promluvila JUDr. Nedvědová. 
Já i další dvě členky jsme byly zvoleny do hodnotící komise, a já jsem byla pověřena zhodnotit celé 
setkání. Konstatuji, že se mi to moc líbilo a jsem ráda, že jsem vstoupila do KSČM a stala se členkou 
Levicového klubu žen v Kroměříži. Velké poděkování patří všem organizátorům celostátního setkání. 
Byla to pro mě moc příjemná zkušenost. 

Jaroslava Ovečková, členka OV KSČM a členka LKŽ Kroměříž 



NABÍDKA KNIH NAKLADATELSTVÍ FUTURA 

 
Za časů přemyslovských králů - Miroslava Moučková 
V knize, která navazuje na úspěšný titul Za časů přemyslovských knížat, ožívá doba 
dramatického 13. století. Měnil se život na vesnici, stavěly se hrady a zakládala města. 
Vyrůstaly nové kláštery, šlechta se drala na výsluní moci. Bohaté stříbrné doly otevřely 
českým králům cestu také k polské a uherské koruně. Země prožívala hluboký úpadek 
za braniborské řádění i obdiv ostatních panovnických dvorů za slavné korunovace 
Václava II. Strhující vyprávění potěší každého, kdo se chce dozvědět víc zajímavostí o 
českých dějinách. Vázaná, foto, 335 stran, 197,00 Kč včetně DPH. 

Ve službách státu - Pavel Lukeš 
Být utajeným agentem Čsl. rozvědné služby by se leckomu mohlo zdát jako atraktivní 
zaměstnání. Ovšem pravda je obvykle na míle vzdálená od představy obyčejných lidí, 
kteří „agenty“ viděli jen v amerických filmech, a to, buďme upřímní, není zrovna to 
pravé měřítko kvality a opravdovosti. Pavel Lukeš se stal nelegálem, legálem a nakonec 
kariérním diplomatem, o čemž se pokusil napsat neobvykle podrobnou knihu bez 
příkras a polopravd. Osoby, děje, i místa jsou skutečné, tehdejší praktiky rozvědné 
služby socialistického státu se tu prokládají s praktikami ostatního světa, mnohdy v 
neuvěřitelných křivkách a spojnicích. Kniha je doplněna unikátní fotopřílohou. Vázaná, 295 stran, 
fotopříloha 250,00 Kč včetně DPH. 

Vyprávěnky vodníka Brodimila  - P. Baštýř, Fr. Ber 
Pravdivé pohádky od Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě žije v řece Vltavě vodník 
Brodimil. Vlastně tam žil už jeho pradědeček, dědeček i otec, prostě celá rodina 
Brodimilů se zde starala o čistotu vltavské vody. O nich i historii tohoto kraje vypráví 
Brodimil partě dětí z Vyššího Brodu. To víte, vypráví ty příběhy tak, jak se zachovaly 
ve vodnické kronice. Je v nich kousek pravdy, troška pověstí, plno pohádkových situací, 
ale i tajemství. Vázaná, ilustrace Taťana Mychajlyšinová, 77 stran, 290,00 Kč včetně 

DPH. 
Peripetie sudetoněmeckého principála - Emil Hruška 
Popis osudu Konrada Henleina, který se z občana Československé republiky změnil v 
jednoho z nejhorších zrádců v její historii. Autor objevil a sugestivně podává nová 
fakta, zejména týkající se údajné Henleinovy sebevraždy. Vázaná, 216 stran, bohatá 
fotografická příloha 199,00 Kč cena vč. DPH. 
 
 
 

KNIHA CTI 
 

                                      
 
 MUDr. Helena Žáková Antonín Jablunka 
 u příležitosti 80 narozenin u příležitosti 85 narozenin 
 



Blahopřejeme všem naším členům - jubilant ům, kteří oslaví svá životní jubilea 
 
V měsíci září 2014 92 let Zezulová Ludmila Bojanovice 
 65 let Klimešová Danuše Bystřice 
 85 let Douchová Milada Holešov 5 
 85 let Valenta Miloslav Holešov 5 
 87 let Hubík Miloslav Holešov 8 
 91 let Zelinková Milada Hulín 
 70 let Krč Václav Chropyně 
 70 let Šimek Ladislav Chropyně 
 65 let Šimková Marie Chropyně 
 85 let Budíková Věra Koryčany 
 91 let Koudela Jan Koryčany 
 88 let Dřímal Oldřich Kroměříž 31 
 70 let Houserková Jitka Kroměříž 39 
 85 let Láčíková Ota Počenice 
 65 let Mrázek Josef Rajnochovice 
 88 let Dolečková Vlasta Zborovice 
 80 let Král Miroslav Zborovice 
V měsíci říjnu 2014 92 let Tillerová Jarmila Bystřice 
 89 let Němčík František Holešov 3 
 80 let Pavelka Jaroslav Holešov 5 
 89 let Staňková Ludmila Holešov 8 
 70 let Zachariášová Ludmila Holešov 8 
 90 let Hubáčková Terezie Chropyně 
 65 let Rudý František Chvalčov 
 80 let Zonyga Josef Chvalčov 
 65 let Lišková Olga Koryčany 
 93 let Lorenzini Josefa Koryčany 
 80 let Moricová Jarmila Kroměříž 2 
 86 let Chloupek Václav Kroměříž 23 
 87 let Stoličková Štěpánka Kroměříž 23 
 87 let Hyčka Bedřich Kroměříž 31 
 60 let Chalupa Jaroslav Kroměříž 31 
 86 let Dvořák Karel Kvasice 
 65 let Zahradník František Lutopecny 
 70 let Bleša Květoslav Morkovice 
 87 let Mišelnický Julius Pravčice 
V měsíci listopadu 2014  85 let Kovaříková Anežka Brusné 
 70 let Běhulová Jindřiška Holešov 3 
 87 let Menšík Miroslav Holešov 3 
 90 let Šelešovský Antonín Holešov 3 
 88 let Šindelek Bohumil Holešov 5 
 70 let Duda Vladimír Holešov 8 
 65 let Jančová Ivana Holešov 8 
 75 let Kristýnek Bohumil Hulín 
 75 let Zonygová Marie Chvalčov 
 80 let Kovář Alois Kroměříž 7 
 85 let Smutný Stanislav Kroměříž 23 
 65 let Kamrla Jaroslav Kroměříž 31 
 65 let Mlčoch Vlastimil Rataje 
 

Všem jubilantům k životním výročím blahopřeje za obětavou práci pro stranu a společnost. Děkuje a 
pevné zdraví a osobní spokojenost do dalších let společně s jejich ZO KSČM přeje OV KSČM. 



Kalendářní plán akcí 
 

Orientační provozní doba OV KSČM Krom ěříž 
Provozní doba: pondělí až čtvrtek - od 09:00 do 16:00 hodin, 

pátek - od 09:00 do 14:00 hodin 
 

Pozvánka 
MUZEUM-PS-SNB-POLICIE-VOJENSKÉ 

� Pořadatel: František Kotek, zavolat 720 461 972 
Místo konání: Osičany 4, Tištín, okres Prostějov 

 
BESEDA S ING. PAVLEM KOVÁ ČIKEM 

� Termín konání: 6. října 2014 v 15:00 hod. 
� Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 
 

PŘEDVOLEBNÍ SHROMÁŽD ĚNÍ S ING. PAVLEM KOVÁ ČIKEM 
 
� Termín konání: 6. října 2014 v 18:00 hod. 
� Místo konání: Počenice, zasedačka obecního úřadu 
 

VOLBY DO OBECNÍCH A M ĚSTSKÝCH ZASTUPITELSTEV 
� Termín konání: pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin 

sobota 11. října 2014 od 08:00 do 14:00 hodin 
� Místo konání: okrskové volební místnosti v obcích a městech 
 

CELOOKRESNÍ PORADA P ŘEDSEDŮ ZO KSČM OKRESU KROM ĚŘÍŽ 
� Termín konání: úterý 20. října 2014 v 15:00 hodin 
� Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 
 

AKTIV ZASTUPITEL Ů OKRESU KROM ĚŘÍŽ 
� Termín konání: úterý 20. listopadu 2014 v 16:00 hodin 
� Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 
 

PORADY FUNKCIONÁ ŘSKÉHO AKTIVU ZO KS ČM OKRESU KROM ĚŘÍŽ 
� Termín konání: přelom listopadu a prosince 2014 (cca od 20. 11 do 10. 12 2014) 
� Místo konání: dle středisek - zajišťují ZO KSČM  
 

ZASEDÁNÍ OV KS ČM KROM ĚŘÍŽ 
� Termín konání: úterý 15. prosince 2014 v 16:00 hodin 
� Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 
 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
� Termín konání: 15. prosince 2014 - čas bude upřesněn 
� Místo konání: zasedací místnost OV KSČM, Hanácké náměstí, Kroměříž 
 
 
 
 
 
 

 
Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž neprošlo jazykovou úpravou 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž kromerizsko.kscm.cz 
� 573 337 753 �725 646 089 � ovkscm.km@volny.cz 


