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Úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Dostává se Vám do rukou další vydání našeho Zpravodaje. V mezičase proběhla
okresní konference, která zvolila nové vedení našeho okresního výboru a vytyčila
si cíle do další práce. A stejně tak i krajská konference, kterou jsme opětovně
hostili v našich prostorách. O výsledcích obou jsou podrobnější informace uvnitř
zpravodaje. Já si dovolím vytyčit jen několik málo bodů.
Zásadní informací, která v posledních týdnech rezonovala mezi našimi členy a
sympatizanty, čtenáři Haló novin, bylo, že z deníku Haló noviny se přechází na
variantu týdeníku. Ano, tato informace je pravdivá, ústřední výbor strany na svém
zasedání dne 26. 3. navrhl představenstvu akciové společnosti Futura ukončit
vydávání deníku ke dni 28. 4. tohoto roku. Důvody byly zejména ekonomické.
Ale musíme si přiznat, že Haló noviny částečně ztratily i informační myšlenku,
kterou jsme od nich asi všichni očekávali. Většinu zpráv, které jsme se tam mohli
dočíst, jsme si úplně stejně mohli najít v Právu nebo Hospodářských novinách.
Týdeník, který se teď připravuje, se snad vrátí k základům a bude z něj opravdu
levicové médium, které na trhu prostě chybí, a snad dokáže udržet stávající
čtenáře a oslovit širší spektrum voličů a přitáhnout i čtenáře nové.
Druhou věcí, o které se chci zmínit a ve které vás chci požádat o podporu, je
petice na podporu prezidentského kandidáta s. Josefa Skály. Je mi jasné, že tak jak
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jeho volbu řada členů vítá, jsou mezi vámi i ti, kteří s nasazením jeho osoby mají
problém. Přesto prosím, odhlédněme teď od svých osobních antipatií a pomozme
sehnat 50 tisíc podpisů pod petici, která by mu umožnila vůbec kandidovat. Tím,
že se pod ní Vy a Vaši známí podepíšete, mu umožníte se do volebního klání
zapojit. Jak a koho pak budete volit, už je otázka další. Ústřední výbor strany
svým hlasováním jeho kandidaturu podpořil.
Na závěr mi dovolte ještě zmínit blížící se komunální volby. Prezident je již
vyhlásil, a to v termínu 23. a 24. září 2022. Do 19. července 2022 se tedy musí
odevzdat kandidátní listiny. Na jednu stranu se zdá, že je to pořád ještě dost času,
na druhou víme, jak nám dny a týdny utíkají a kolik práce nad sestavením
kandidátní listiny strávíte. V dnešní době je to složitější než před čtyřmi lety. Lidé
rezignovali, jsou apatičtí a odmítají se do politiky, ač na té nejnižší úrovni,
zapojovat. Mnozí z nich mají obavy z toho spojit s naší stranou veřejně své jméno.
I přes tyto všechny argumenty bych byla ráda, abyste se pokusili kandidátní listiny
postavit, ať již pod hlavičkou KSČM nebo jako koalici KSČM s jinou stranou.
Tam, kde to nebude jinak možné, vítáme i účast našich členů a sympatizantů na
nezávislé kandidátce. Se všemi variantami jsme připraveni vám maximálně
pomoci a budeme velmi vděční, když nás budete o svém postupu informovat.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem za dosavadní spolupráci a popřát
spoustu sil a energie do další práce.
Ing. Marie Pěnčíková

Zvoleno nové okresní vedení
Zástupci
stranických
organizací
KSČM
na
Kroměřížsku
se
sešli
v sobotu 19. 3. na okresní
konferenci.
Okresní konference zvolila
okresní výbor, tedy širší
vedení strany v okrese.
Předsedkyní zůstává Marie
Pěnčíková, členy se stávají v pořadí dle počtu hlasů Michal
Kostka, Kateřina Ambrožová Srncová, Jaroslav Procházka,
Zdeňka Hlobilová, Tomáš Vukelič, Viktor Chrást, Jaroslav
Adamík, Přemysl Drobil, Zdeněk Hlobil, Veronika
Hanačíková, Jaroslava Pěnčíková a Jarmila Sedlaříková.
Zástupcem
okresu v širším vedení strany (ÚV) byl
nově
zvolen
Michal
Kostka.
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V krajském vedení zasednou Kateřina Ambrožová Srncová, Marie Pěnčíková a
Michal Kostka.
Zvoleny byly také okresní revizní a rozhodčí komise, delegáti krajské konference
a sjezdu. Za předsedkyni strany
navrhli
delegáti
stávající
předsedkyni
Konečnou,
na
místopředsedy strany Marii
Pěnčíkovou a Michala Kostku.
Konference přijala usnesení,
vyjadřující nesouhlas většiny
delegátů s válkou na Ukrajině
a požadující mír.

Usnesení
Okresní

konference

doporučuje:
1. do vedení KSČM: ss.
Kateřinu Konečnou –
předsedkyně,
Marii
Pěnčíkovou
–
místopředsedkyně,
Michala
Kostku
–
místopředseda;
2. kandidátku do Senátu
PČR: Marii Pěnčíkovou;
3. stanovení
klíče
pro
krajskou konferenci jako
1: N;
4. OV, aby na jednání OV
byli
pravidelně
přizváváni předsedové
ZO.
Okresní konference ukládá
Okresnímu výboru Kroměříž,
Městské radě a ZO:
1. pro zabezpečení voleb:
zajistit výběr vhodných
odborně
zdatných,
perspektivních, politicky
připravených kandidátů pro nadcházející volby; zaměřit aktivní volební
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kampaň dle místních zvyklostí okresu a míst, hledat nové možnosti, jak
volební kampaně zkvalitnit a zefektivnit;
2. pro zkvalitnění vnitřního života KSČM: zintenzivnit spolupráci se ZO,
organizovat besedy v rámci působnosti OO; pravidelně řešit otázky
rozšiřování členské základny, hodnotit stav přijímání uchazečů o členství
v KSČM; organizovat porady funkcionářského aktivu ZO ve střediscích
dle plánu práce, minimálně však 2x ročně;
3. při propagační a agitační práci: hledat účinné cesty k posílení aktivity
členské základny; pořádat besedy k objasňování politiky KSČM týkající
se úrovně obcí a měst; zvát členy a sympatizanty KSČM, ale i širokou
veřejnost; k prezentaci stranické práce využívat Informačního zpravodaje,
webových stránek OV KSČM https://kromerizsko.kscm.cz/ a facebook
4. při práci se zastupiteli, spolky: rozšiřovat možnosti spolupráce o další
levicové subjekty; pracovat s mladými členy a sympatizanty KSČM;
podporovat práci Komise mládeže při OV KSČM Kroměříž, LKŽ Haná,
OS ČMS; Klub ČP, SLS z.s.
5. při plnění dalších úkolů: vyhodnotit diskusi z okresní konference a dle
možností využít přednesené diskusní příspěvky v další stranické práci;
udržet hospodaření OV tak, aby byla zajištěna zejména politická práce;
vytipovat vhodné kandidáty na obměnu funkcionářů KSČM, aktivně je
postupně zapojit do práce ve stranických funkcích na úrovni ZO, MěR a
OV KSČM;
Okresní konference vyjadřuje stanovisko:
Delegáti OK nesouhlasí s řešením jakýchkoli mezinárodních problémů vojenskou
cestou. Jsou zásadně pro mírové řešení konfliktů ve světě a odsuzují eskalaci
konfliktů dodávkami jakéhokoli vojenského materiálu. Jsme pro mírové řešení a
zachování míru na celém světě.

Výsledky voleb
tajná volba

veřejná volba

Okresní výbor KSČM

OV KSČM – předsedkyně

Jméno
Michal Kostka
Kateřina A. Srncová
Jaroslav Procházka
Zdeňka Hlobilová
Tomáš Vukelič
Viktor Chrást

poř.
1
2
3
4
5
6

hl.
Jméno
pořadí hl.
18 Marie Pěnčíková
1
ov
15
ÚV KSČM (2. kolo)
13
Jméno
pořadí hl.
11 Michal Kostka
1
17
8 Marie Pěnčíková
2
6
6
Okr. revizní komise KSČM
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Jaroslav Adamík
Přemysl Drobil
Zdeněk Hlobil
Veronika Hanačíková
Jaroslava Pěnčíková
Jarmila Sedlaříková
Jan Beneš
Stanislav Doležel
Dušan Sklenář
František Brnovják
Karel Nedorostek

7
8-9
8-9
10-12
10-12
10-12
13
14-15
14-15
16-17
16-17

5
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0

Jméno
Rudolf Jurina
Jaroslav Chalupa
Josef Jurka

Okr. rozhodčí komise KSČM
Jméno
Bohumil Kuchařík
Luděk Maňásek
Dana Zahradníková

poř.
1-2
1-2
3
4
5

Jméno
funkce hl.
Kateřina A. Srncová
delegát
Jan Beneš
delegát
Stanislav Doležel
delegát
Přemysl Drobil
delegát
Zdeňka Hlobilová
delegát
Ivana Chmelařová
delegát
Michal Kostka
delegát ov
Marie Pěnčíková
delegát
František Rudý
delegát
Tomáš Vukelič
delegát
Viktor Chrást
náhradník
František Brnovják
náhradník
Rudolf Jurina
náhradník

hl.
12
12
10
8
5

Sjezd KSČM – delegáti
jméno
Marie Pěnčíková
Zdeňka Hlobilová
Michal Kostka
Kateřina A. Srncová
Jaroslav Procházka
Jaroslav Adamík
Tomáš Vukelič
Veronika Hanačíková

poř.
1
2-3
2-3
4-5
4-5
6
7
8

hl.
19
7
7
5
5
Kr. revizní komise KSČM
4
jméno
funkce hl.
2 Josef Jurka
člen
ov
1
Kr. rozhodčí komise KSČM

ÚV KSČM (1. kolo)
jméno
Marie Pěnčíková
Michal Kostka
Jaroslav Procházka
Kateřina A. Srncová

poř.
1
2
3
4

Senát PČR – kandidát
jméno
Marie Pěnčíková

poř.
1

funkce hl.
předseda
člen
ov
členka

Krajská konference KSČM

Krajský výbor KSČM
Jméno
Kateřina A. Srncová
Marie Pěnčíková
Michal Kostka
Zdeňka Hlobilová
Jaroslav Procházka

funkce hl.
předseda
člen
ov
člen

jméno
Bohumil Kuchařík

hl.
9
8
4
3

funkce
člen

hl.
ov

Tučně vyznačeni zvolení kandidáti.
Nezvolení delegáti sjezdu se stali
náhradníky v pořadí dle počtu hlasů.

Zkratky: ov=optická většina,
hl. OV=okresní výbor, ÚV=ústřední
výbor, okr.=okresní, kr.=krajská
23
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Vyjádření delegáta
V sobotu 19. března 2022 jsem se zúčastnil jako delegát okresní konference
KSČM v Kroměříži. Na jednání jsem zastupoval ZO KSČM Chropyně. Několik
dnů po jednání jsem obdržel e-mailovou zprávu od soudruha Michala Kostky
s nabídkou vyjádřit svůj názor k Ukrajině. Rozhodl jsem se nabídku přijmout a
připravit článek do Zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že jednání okresní konference KSČM nemělo v předkládaném
programu prohlášení k válce na Ukrajině, rozhodl jsem se předložit doplnění
programu.
Navrhl jsem připravit prohlášení delegátů okresní konference k odsouzení
vojenské agrese ruské armády na Ukrajině. O doplnění programu bylo hlasováno.
Přítomno bylo 25 delegátů a návrh podpořilo 14 delegátů. Někteří delegáti, kteří
nesouhlasili s přijetím prohlášení, se v diskuzi vyjádřili kriticky ke konfliktu a
doporučovali prohlášení k Ukrajině neprojednávat. Velmi si vážím vystoupení
nově zvoleného člena OV KSČM soudruha Viktora Chrásta.
V diskuzním příspěvku připomněl historické i současné nacionalistické tendence
ve vývoji Ukrajiny. Jednoznačně odsoudil imperialistickou válku Ruské federace
na Ukrajině. V průběhu jednání okresní konference jsem byl přizván k jednání
návrhové komise k formulaci prohlášení. Prohlášení nebylo adresné a vyjadřovalo
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nesouhlas s válečnými konflikty ve světě. Byla deklarována podpora míru a
odmítnutí dodávek zbraní do válečných konfliktů. S těmito formulacemi jsem
souhlasil, ale zároveň požadoval odsouzení vojenské agrese na Ukrajině. Při
projednávání návrhů na usnesení okresní konference byla přijata obecná,
neadresná formulace proti válečným konfliktům. Patřil jsem k 5 delegátům, kteří
se při hlasování zdrželi.
Okresní konference KSČM byla dobře připravena. Delegáti získali informace o
činnosti okresní organizace, členské základně. Důležité byly finanční informace,
rozpočet a nutnost úsporných opatření. Delegáti byli seznámeni s kritickou situací
ve vydávání HaNo.
Po skončení konference jsem cítil určitou trpkost. V době, kdy celý svět odsuzuje
válku na Ukrajině a lidská solidarita je mimořádná, jsem očekával ostrý a
nekompromisní postoj nás komunistů. Pokud budeme po neúspěchu
v parlamentních volbách usilovat o podporu voličů v komunálních a dalších
volbách, musíme být čitelní a zásadoví. Naše názory musí vyjadřovat postoje
občanů a musíme se zbavit formálních a „diplomaticých“ stanovisek.
Patřím ke generaci, která nezažila válku. V naší krásné zemi žijeme více než 75 let
v míru. Válečný konflikt na Ukrajině nám ukazuje hrůzy, které válka přináší všem
lidem. Udržení míru je naším hlavním humanistickým cílem.
Miroslav Charvát

1. zasedání OV
Na prvním zasedání OV konaném 28. 1. navrhla staronová předsedkyně OV
Marie Pěnčíková, aby VV OV pokračoval v dosavadním složení. To členové
schválili jednomyslně. 1. místopředsedkyní tak zůstává Zdeňka Hlobilová,
místopředsedou Michal Kostka a členy VV OV Kateřina Ambrožová Srncová a
Tomáš Vukelič.
OV také debatoval o podobě májových oslav. Kromě akce s kapelou na náměstí
v Kroměříži bude připravena celotýdenní petiční akce, zástupci OV položí kytice
u památníků osvoboditelů. OV také připraví úklidovou akci ke Dni Země.
Byla také schválena změna provozní doby OV KSČM.

Změna provozní doby OV
Fungování OV v poslední době ovlivnilo několik faktorů. Povolební situace
přinesla pokles financí pro KSČM, strana tak z důvodů úspor nemá v okrese
placeného pracovníka, všichni funkcionáři OV se jakýchkoliv nároků na odměnu
vzdali. Předsedkyně OV Pěnčíková a já vykonáváme stranickou práci při
zaměstnání či podnikatelské činnosti, 1. místopředsedkyně Hlobilová při důchodu.
S. Pěnčíková má také povinnosti v Praze, nemůže být na Kroměřížsku vždy.
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Počet návštěv na okresním výboru také není vysoký. Členové strany si zvykli
s OV komunikovat telefonem či elektronicky. Není tak nutné, aby na OV celé dny
seděl nějaký funkcionář.
Zvláště na přelomu února/března vznikla situace, kdy byl provoz OV silně
omezen. S. Hlobilová měla v rodině velmi obtížnou a psychicky náročnou situaci
a já jsem byl v izolaci kvůli covidu.
Z výše uvedených důvodů schválil OV KSČM změnu provozní doby. Počítáme
s tím, že předsedkyně nebo některý z místopředsedů by měl bývat v budově OV
na Hanáckém náměstí v Kroměříži k dispozici v pondělí, úterý a středu od 10 do
14:30 hodin. Jsme schopni se vám věnovat i v téměř jakoukoliv jinou dobu,
pokud se nám ozvete dopředu. Vzhledem k možnosti nepředvídatelných situací
(jako nastaly na přelomu února a března) doporučujeme se i před návštěvou
v provozní době ohlásit SMS, telefonem či e-mailem.
Věřím, že pochopíte důvody, které OV ke změně vedly, a že OV bude i nadále
pracovat k vaší spokojenosti.
Ing. Michal Kostka

Krajským
předsedou
Roman Ramach

KSČM

V sobotu 9. 4. se v Kroměříži v budově našeho OV
konala krajská organizace KSČM. Konference se
účastnilo 37 delegátů z našeho kraje. Předsedou KV
byl zvolen Roman Ramach, který je zároveň
předsedou OV ve Vsetíně. Členem VV ÚV za náš
kraj byl navržen Pavel Kroča. Předsedkyní ORK
zůstává Hana Ludvíková, předsedou ORoK byl
zvolen Jan Drábek. Konference také doporučila, aby
kandidátkou do Senátu ve volebním obvodu Kroměříž
byla Marie Pěnčíková (33 pro, 3 se zdrželi, 0 proti).
Bylo přijato stanovisko k aktuální politické situaci a výzva vládě, které jsou
dostupné na webu krajské organizace KSČM.
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Byl také stanoven způsob tvorby klíče pro příští krajskou konferenci. Doposud
byly okresní organizace na krajské konferenci zastoupeny paritně, tedy stejným
počtem delegátů bez ohledu na počet členů. Nově budou okresní organizace
zastoupeny kombinovaně, tedy 5 delegátů bude mít každá organizace bez ohledu
na počet členů, další delegáti budou stanoveni dle počtu členů klíčem 1:N. Jde tak
pouze o částečné narovnání stavu, kdy krajská konference má zvláštní klíč oproti
okresní konferenci, celostátní konferenci a sjezdu. Nebylo tak vyhověno
stanovisku Okresní konference v Kroměříži, které
požadovalo, aby krajská konference neměla
speciální klíč a měla klíč 1:N jako ostatní jednání
tohoto typ. I tak jde ovšem o zlepšení.
Těsně po konferenci se uskutečnilo první jednání
KV,
kde
byl
zvolen
Pavel
Kroča
1. místopředsedou KV a Michal Kostka a Dagmar
Butnikošarovská místopředsedy KV.

Výsledky tajných voleb
Předseda KV
Jméno
Roman Ramach
Marie Pěnčíková

Člen Výkonného výboru ÚV
hlasy
Jméno
32 Pavel Kroča
2 Stanislav Remeš

Dagmar Butnikošarovská

Stanovení počtu delegátů

1

Předseda KRK
Jméno
Hana Ludvíková

Předseda
Jméno
Jan Drábek
František Jordák

hlasy
34
1

Varianta
hlasy
hlasy Kombinovaná
29
36 Klíčem
8
Tučně
zvolení
kandidáti.
Kurzívou
kandidáti
KRoK
na hlasovací lístky dopsaní bez projednání
Hlasy
volební komisí. Zkratky: KV=krajský výbor,
34 ÚV=ústřední výbor, KRK/KRoK=krajská
1 revizní/rozhodčí komise
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Proběhla oslava Mezinárodního dne žen

10

Posezení s harmonikářem Vaškem
Uspořádala ZO Morkovice 11. 4. od 16 hodin v restauraci Bernard.

11

Poděkování
Vážené soudružky, vážení soudruzi, byli to delegáti Vašich základních organizací,
kterým musím poděkovat za své zvolení do Ústředního výboru naší strany. Pro
zajímavost mohu uvést, že poprvé mě do této funkce navrhl s. Havela a následně
jím vedená ZO před 12 lety. Bohužel František už není mezi námi.
Chtěl bych Vás především vyzvat, abyste se v případě zájmu nebo potřeby na mě
obraceli se svými návrhy, názory a postoji, případně i požadavky, ideálně na můj
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e-mail majkl.kostka@seznam.cz, případně prostřednictvím OV. Budu se snažit na
ně reagovat, kdyby se tak nestalo, tak mě prosím urgujte, politickou práci
vykonávám při zaměstnání a občas se sejde těch povinností více. Myslím si, že
slyšet více názorů je vždy přínosem a rád bych i na základě Vašich názorů
pracoval v ÚV tak, abych co nejvíce napomohl k prosazování hodnot naší strany.
Ještě jednou děkuji za Vaši důvěru a doufám, že ji nezklamu.
Ing. Michal Kostka

Putin? A komunista? Ale kdeže…
K matení pojmů ve veřejném prostoru dochází již delší dobu. Za levičácké je
označováno něco, co s levicí v drtivé většině případů nemá vůbec nic společného;
za neomarxistické je označováno cokoli škodlivého, ač sám Marx i jeho
pokračovatelé by se museli v hrobě obracet, kdyby zjistili, co nálepkují jejich
jménem… Nyní, po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, se k tomu
přidalo tvrzení, že Putin je komunista a že se z něj snad stává nový Lenin, Stalin
nebo Brežněv. (...) To je samozřejmě tvrzení na hony vzdálené realitě. Jakákoliv
srovnání současného Ruska s jeho socialistickou minulostí kulhá na obě nohy.
Jeden autoritářský vůdce a chrastění zbraněmi opravdu socialistický projekt
nedělá. Spíše naopak. Takhle o socialismu přemýšlí jen hlupáci, primitivní
antikomunisté nebo profesionální kapitalističtí propagandisté. (…) Současné
Rusko je ukázkou toho, kam může země klesnout, když opustí socialistickou cestu.
Všechny projevy, ve kterých roní Vladimir Putin krokodýlí slzy nad rozpadem
SSSR, nedokáží zakrýt ekonomická i kulturně-politická fakta, která přímo
odporují čemukoliv socialistickému nebo komunistickému. Současné Rusko
neustále pokračuje v privatizaci veřejného majetku. (...) To vše často končí
v rukou zahraničních společností (...). Zahraničním společnostem je rozprodáváno
nerostné bohatství Ruska a je jim dovoleno využívat ruské dělníky jako levnou
pracovní sílu. Mj. pro výrobu zboží určené pro evropský a americký trh. Ruské
metropole jsou plné pracujících ze střední Asie, kteří zde pracují ilegálně a často
za naprostou almužnu v otřesných podmínkách. Ve stejnou chvíli v této zemi
existuje – a s požehnáním státu a vládnoucí strany prosperuje – třída superboháčů,
kterým je dovoleno téměř vše. Ne, to se socialismem – neřkuli s komunismem –
nemá vůbec nic společného. To je kapitalismus ve své surové podobě. (...)
V kontextu toho je pak šikana Komunistické strany Ruské federace a dalších
socialistických a levicových sil ze strany ruských úřadů a policie jenom dalším
dílkem do skládačky kapitalistického režimu s rozhodujícím vlivem oligarchů
stávajícího Ruska. Jediným argumentem pro Putinovu vládu (...) je, že dokázala
zbrzdit totální morální a ekonomický rozpad, který začal za doby Jelcina. To ale
opravdu nestačí na to, abychom toto počínání označili za komunistické,
socialistické nebo třeba jenom sociální. Přitom má prezident i jeho vládnoucí
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strana všechny politické páky takzvaně otočit kormidlo doleva. V ruském
parlamentu má pohodlnou jednobarevnou většinu, novou ústavu, která je mu šitá
v podstatě na míru a neomezenou možnost vydávat prezidentské dekrety. Zdá se
ale, že se Putinovi příliš nestýská po internacionálním socialistickém státu. I dle
jeho vyjádření by raději navázal na tradici carského impéria. Bylo by fajn, kdyby
si toho všimli různí komentátoři, politici a „odborníci“, kteří Vladimíra Putina
vykreslují jako komunistu. Je mezi tím totiž stejný rozdíl jako mezi uhlobaronem
a zeleným aktivistou.
Ing. Kateřina Konečná (redakčně kráceno)

Blahopřání
Vážení přátelé, soudruzi, soudružky,
mnozí z Vás oslavili nebo v brzké době oslaví
narozeniny.
Dovolte redakci Zpravodaje za nás za všechny popřát
Vám mnoho zdraví, klidu a osobní spokojenosti.
Všem zasíláme pomyslnou kytičku s přáním všeho dobrého.
Duben
Bornová Milena - 95
Hochmanová Ludmila - 90
Janík Milan - 70
Kolomazník Jiří - 75
Matušinec Josef - 55
Minksová Jana - 65
Pospíšilová Jaroslava - 90
Stratilíková Pavla – 70

Květen
Jurka Josef - 75
Svoboda František - 80
Šašková Jiřina - 75
Škarpich Pavel - 70
Škarpich Petr - 70
Tesařová Jana - 80
Ulman Jan - 70

Smutné sdělení
Významná ztráta postihla ZO Kroměříž č. 31, kterou opustil dne
23. 3. dlouholetý člen strany Miloslav Režňák. Zemřel ve věku nedožitých 69 let.
Miloslav, jak o sobě říkal, nebyl moc schůzovací typ. Ale ti, co ho znali, si ho jistě
budou pamatovat jako příjemného člověka se zdvořilým vystupováním.
Úmrtí postihlo i ZO Koryčany, kterou opustil Jan Koudela ve věku nedožitých
99 let.
Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad tímto úmrtím a
rodině upřímnou soustrast.
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Vydavatel – kontaktní údaje
OV KSČM Kroměříž
Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž
Telefon:
725 646 089 (mobil – 1. místopředsedkyně OV)
734 430 266 (pevná linka – jen v úřední hodiny)
e-mail:
ov.kromeriz@kscm.cz (ovkscm.km@volny.cz)

FB:
web:

https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko
https://kromerizsko.kscm.cz/

Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM
Kroměřížsko a informace k uveřejnění na webu nebo Facebooku na adresu
majkl.kostka@seznam.cz. Na uvedené e-maily posílejte jen stranickou
komunikaci, ne kolovací a zbytečné e-maily! Zpravodaj neprochází odbornou
jazykovou úpravou.

Provozní doba OV KSČM Kroměříž
Před návštěvou doporučujeme vždy napsat SMS, e-mail nebo zavolat.
Pondělí – středa
10.00 – 14.30 hod.
Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem

Pro zasmání

Překlad:
Vrahu!
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Pozvánka
Velmi rádi uvítáme, pokud se objevíte na následujících akcích:

Úklid přírody ke Dni Země
Dne 22. 4. 2022 od 9:30 vysílá naše okresní organizace
úklidovou četu, aby provedla úklid v lokalitě břehy Wolfova
splávku (poblíž Enapa a dráhy). Vítáme všechny dobrovolníky,
kteří by se k nám chtěli připojit. Doporučujeme vzít pytle na odpadky, na sebe pak
oblečení vhodné do přírody a rukavice.

Týden práce a míru
Při příležitosti Svátku práce a
výročí osvobození od fašismu
budou zástupci naší strany v ulicích
s peticí proti přítomnosti cizích
vojsk na území ČR, zároveň
budou
seznamovat
občany
s programem KSČM ke zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců.
Plánujeme se vyskytovat v následujících lokalitách:
• 25. 4. 15:00-17:00 Hulín
• 26. 4. 15:00-17:00 Holešov
• 27. 4. 15:00-17:00 Bystřice
• 28. 4. 15:00-17:00 Chropyně
• 29. 4. 14:00-15:30 Morkovice
• 29. 4. 16:00-17:00 Koryčany

Oslava 1. máje
Týden práce a míru zakončíme tradiční oslavou Svátku práce a lásky oslavíme
tradičně na Velkém náměstí v Kroměříži 1. 5. od 14 hodin. Zahraje Duo Frankovi.

Připomínka osvobození
Zástupci naší okresní organizace položí květiny
k památníkům těch, kteří bojovali proti
zrůdnému hitlerovskému režimu za naši
svobodu, ať už byli ukrajinské, ruské,
rumunské nebo jakékoliv jiné národnosti.
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