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ZPRAVODAJ 
KSČM 

Kroměřížsko 
květen 2021 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

máme za sebou 8. březen – MDŽ a 1. květen – 1. máj. Letos, bohužel, stejně jako 

loni bez přátelských setkání tak, jak jsme zvyklí. Situace nám nedovolila trávit 

tento čas tak, jak jsme celé roky dělali. Museli jsme se spokojit s vylepením 

plakátů s připomínkou těchto svátků. Zároveň si však připomínáme 76. výročí 

osvobození ČR od fašismu a ukončení 2. světové války a 100. výročí vzniku 

komunistické strany v Československu. A kromě toho se dějí i důležité politické 

události. 

Jak jistě víte, po dlouhé době, kdy nemohly jednat stranické orgány tak, jak jsme 

zvyklí, proběhlo 17. 4. 2021 jednání ÚV KSČM v Nymburku. Vzhledem 

k platným opatřením bylo potřeba využít epidemicky vyhovující prostory, které 

zasedací místnost v budově ÚV nesplňuje. 

Jelikož to bylo první zasedání po opravdu dlouhé době, i na programu byly 

poměrně zásadní otázky. Zasedání projednalo a schválilo kandidátní listiny pro 

volby do PSP ČR, které se budou konat 8.-9. října letošního roku. Velká diskuze 

byla kolem kandidátní listiny Ústeckého kraje, protože byl předložen požadavek 

na zařazení s. Hany Aulické Jírovcové na kandidátní listinu. Současná poslankyně 

a stínová ministryně sociálních věcí byla sice navržena několika okresy v kraji na 

vedoucí pozici, vzhledem k stanovenému volebnímu řádu však o ní nebylo na 

K 



2 

krajské konferenci vůbec hlasováno (nebyla na kandidátní listinu navržena 

vlastním okresem Most, což byla podmínka). Po hlasování na jednání ÚV, kdy 

byla zařazena na druhé místo kandidátní listiny, byla i tato s touto změnou 

schválena. 

Projednávaly se také ekonomické otázky, a to návrhy rozpočtů KSČM a OJ ÚV 

KSČM. Ač bylo zopakováno, že naše strana musí vzhledem k předešlým 

propadům ve volbách a s tím souvisejícím propadem příjmů šetřit, byly, i přes 

nesouhlasná stanoviska Ústřední revizní komise, oba rozpočty schváleny. 

Nejdiskutovanějším bodem pak byly personální otázky. Na jednání ÚV byl totiž, 

po předem avizované rezignaci vedení, zařazen bod „volba volených funkcionářů 

KSČM“. Předseda a místopředsedové nakonec řekli, že rezignují až na řádném 

sjezdu. Jediná, která rezignovala, byla s. Konečná, která svou rezignaci ohlásila 

hned po krajských volbách v říjnu 2020 na jednání VV ÚV s tím, že tak učiní na 

nejbližším jednání ÚV, a tak se stalo. Proto se hlasovalo o odvolání zbývajících 

členů vedení. Hlasováním se ukázalo, že odvolání vedení (mimo s. Šimůnka) si 

přeje nadpoloviční většina ze všech členů ÚV, ale ne dvoutřetinová většina ze 

všech členů ÚV (jak žádají Stanovy KSČM). Přesto byla potřeba provést volba za 

odstoupivší s. Konečnou. V tajné volbě byl novým místopředsedou pro evropské 

záležitosti a občanský sektor zvolen s. Milan Krajča z Prahy. 

Setrvání vedení ve funkcích přes nedůvěru nadpoloviční většiny členů ÚV a jejich 

taktizování ohledně rezignace vyvolalo vlnu nevole napříč republikou. Nikdo 

nezpochybňuje, že jednání ÚV v Nymburku proběhlo v souladu se Stanovami, a 

přijatá usnesení jsou samozřejmě respektována. To, že ale členové chtějí využít 

svého práva vycházejícího ze Stanov a požádat o svolání mimořádného sjezdu, 

však také není nic, co jim může kdokoli zakázat. I v naší okresní organizaci se 

ozvala řada soudruhů a soudružek s tím, že s postupem vedení nesouhlasí, že 

jejich „nerezignace“ je zklamala a že v předvolebním období to považují za 

velkou chybu. Po projednání výzvy ke svolání mimořádného sjezdu v našem VV 

OV jsme se rozhodli nechat o připojení se k výzvě hlasovat členy OV. 

Hlasováním členové OV KSČM Kroměříž rozhodli a přijali usnesení ve znění: 

„OV KSČM Kroměříž ve smyslu článku 67 Stanov KSČM žádá o svolání 

mimořádného sjezdu KSČM.“ Dle Stanov strany je potřeba žádosti jedné třetiny 

okresů, a tento požadavek byl již splněn. V pátek 15. 5. informoval členy VV ÚV 

s. Šimůnek o žádosti 31 okresních organizací. I proto byl svolán na sobotu 29. 5. 

mimořádný ÚV, který se má svoláním sjezdu zabývat. Nejsem si jistá, zda je to 

v současné době vhodné řešení, ale jsem si vědoma toho, že nevoli a rozhádanost 

ve straně je nutné řešit. O dalších krocích vás budeme informovat prostřednictvím 

předsedů vašich ZO, případně dalším vydáním Informačního zpravodaje. 

Přeji všem hlavně zdraví a ať se co nejdříve vrátíme do normálu. 

Ing. Marie Pěnčíková 
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Příprava poslaneckých voleb 2021 
Jak asi tušíte, příprava na parlamentní volby je v plném proudu. Nejprve byli 

osloveni předsedové ZO, aby dali návrhy na kandidáty. Dorazilo 14 návrhů. 

Doporučení pořadí kandidátů z okresu 
Jelikož vzhledem k protipandemickým opatřením nebylo možno uskutečnit 

okresní nominační konferenci, hlasovali členové OV o doporučeném pořadí 

kandidátů z okresu v tajném hlasování. Hlasování se zúčastnilo všech 13 členů 

OV. Volební řád vycházející z doporučení ÚV byl schválen 9 hlasy (4 se zdrželi), 

volební komise ve složení Jiří Hovadík (předseda), Radim Klimek a Tomáš 

Vukelič 10 hlasy (3 se zdrželi). 

Pořadí Kandidát Součet 
Počty pořadí 

Los 
1 2 3 4 5 6 

1 Pěnčíková Marie Ing. 40 5 2 1 0 2 3 

 

2 Badinková Eva Ing. Bc. 48 5 1 0 0 1 6 

3 Procházková Pavlína 54 2 2 2 0 0 7 

4 Ambrožová Srncová Kateřina Ing. 58 0 2 2 3 0 6 

5 Kostka Michal Ing. 59 1 1 3 0 1 7 

6 Dudová Kamila Mgr. 63 0 2 0 3 1 7 

7 Zavadil František 64 0 2 2 0 0 9 

8 Procházka Jaroslav RSDr. 67 0 0 2 2 1 8 

9 Vukeličová Martina 70 0 0 1 0 5 7 

10 Hanačíková Veronika 72 0 1 0 1 0 11 

11 Drobil Přemysl 72 0 0 0 2 2 9 

12 Hlobilová Zdeňka 76 0 0 0 1 0 12 A1 

13 Hajda Rostislav 76 0 0 0 1 0 12 A2 

14 Kuchařík Bohumil Ing. 78 0 0 0 0 0 13  

Sestavení kandidátky pro Zlínský kraj 
Ani na krajské úrovni se vzhledem k protipandemickým opatřením neuskutečnila 

nominační konference. VV KV sestavil kandidátní listinu s přihlédnutím 

k návrhům z okresů a preferenčním hlasům z krajských voleb a navrhl volební řád, 

podle kterého členové KV mohli kandidátku navrženou VV KV pouze ve veřejné 

volbě podpořit nebo nepodpořit, nemohli navrhovat jakékoliv úpravy. O volebním 

řádu a volební komisi hlasovalo 10 členů KV (2 se hlasování nezúčastnili), 
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volební řád byl schválen 9 hlasy (1 proti) a volební komise ve složení Roman 

Ramach (předseda), Zdeňka Hlobilová, Stanislav Remeš všemi 10 hlasy. O 

samotné kandidátce pak hlasovalo 12 členů KV, 11 bylo pro a 1 se zdržel. 

Následně uvedeno zvolené pořadí, kandidáti pravděpodobně od 23. místa budou 

náhradníci. 

1 Pěnčíková Marie Ing. 17 Sedláček Radim 

2 Mařák Ivan Ing. 18 Škrla Karel 

3 Straka Vojtěch 19 Kaňovský Tomáš 

4 Ramach Roman 20 Dudová Kamila Mgr. 

5 Procházková Pavlína 21 Saňák Jaroslav 

6 Kroča Pavel Ing. 22 Maršík Zdeněk 

7 Kostka Michal Ing. 23 Vukeličová Martina 

8 Častulíková Lenka 24 Zavadil František 

9 Válek Miroslav 25 Doleček Jan 

10 Ambrožová Srncová Kateřina Ing. 26 Procházka Jaroslav RSDr. 

11 Lapčík Vítězslav Ing. 27 Ramach Miroslav 

12 Lysák Václav 28 Basovník Vlastimil Ing. 

13 Holiš Vladimír 29 Urbánek Petr 

14 Badinková Eva Ing. Bc. 30 Berka Miroslav 

15 Jordák František 31 Hanačíková Veronika 

16 Koníčková Alžběta  

Celostátní schvalování 
Jak stanoví Zásady výběru kandidátů, kandidátní listiny musí projednat a schválit 

ÚV. ÚV na svém jednání 17. 4. schválil kandidátku pro Zlínský kraj tak, jak ji 

odhlasoval krajský výbor. V jiných krajích provedl určité úpravy. Lídry v dalších 

krajích tak budou: Marta Semelová (Praha), Stanislav Grospič (Středočeský), 

Alena Nohavová (Jihočeský), Jiří Valenta (Plzeňský), Pavel Hojda 

(Karlovarský), Jaroslav Komínek (Ústecký), Jan Koros (Liberecký), Zdeněk 

Ondráček (Královéhradecký), Květa Matušovská (Pardubický), Josef 

Zahradníček (Vysočina), Ivo Pojezný (Jihomoravský), Ludvík Šulda 

(Olomoucký), Leo Luzar (Moravskoslezský). 

Kontinuálně také probíhají práce na přípravě volebního programu. Ten by měl 

vzniknout v kratší i delší variantě. 
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100 let KSČ 
Jak již bylo vzpomenuto v úvodníku, v letošním roce si připomínáme 100 let od 

založení komunistické strany v Československu. Možnosti, jak si toto výročí 

připomenout, byly pouze omezené. Komise mládeže KSČM proto vytvořila na 

internetu online sborník, který se věnuje jak samotnému založení KSČ, tak 

vybraným událostem z její historie. Obsažen je fact-checking, tedy odborné 

ověření často tradovaných tvrzení o komunistech s odkazy na faktografické 

materiály. Sborník je dostupný na adrese https://www.ksc100let.cz/. Pro ty, co 

internet nepoužívají, přidávám svůj článek z daného sborníku, který popisuje, jak 

ke vzniku KSČ došlo. 

Ing. Michal Kostka 

 

Co si připomínáme 
Pokud si máme připomenout nějaké výročí, má to smysl jedině tehdy, pokud si 

popíšeme, v jakých dějinných souvislostech výročí nastalo a co se vlastně stalo. 

Pojďme si tedy připomenout dějinné souvislosti vzniku KSČ a co se vlastně stalo. 

Za založení KSČ tradičně považujeme ustavující sjezd 14.-16. května 1921, 

kterého se právě týká aktuální výročí. Ovšem tento sjezd byl vyvrcholením 

předchozích dějů, které k němu směřovaly. 

Předehra  

Předehrou vzniku byl stále se stupňující rozkol v sociálně 

demokratické straně, která se stále více odkláněla od původní 

ideologie marxismu. Sociální demokraté v Rakousko-Uhersku (ale 

i dalších zemích) podpořili 1. světovou válku, zatímco levicové 

Alois Muna 

https://www.ksc100let.cz/
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křídlo požadovalo mír. Svůj vliv sehrála i revoluce v Rusku. Právě tam vzniká 

25. května 1918 Československá komunistická strana na Rusi. Vzniká 

z československých vojáků Rudé armády, kteří hodlali hájit výdobytky revoluce. 

Stranu vedli Julius Volek-Choráz, Alois Muna, Jaroslav Handlíř a František Koza-

Permský. 

Následky na sebe nenechaly čekat ani v nově vzniklém 

Československu. Obecní volby v červnu 1919 tehdy ještě 

jednotná sociální demokracie vyhrála. Následkem toho se stal 

premiérem Vlastimil Tusar. Řada občanů, pracujících a 

zejména levé křídlo sociální demokracie očekávalo od jeho 

vlády mnohem více, než se dělo. 5. a 6. října 1919 tak levé 

křídlo vydává první samostatné dokumenty. A 7. prosince 

1919 se marxistická levice ustavila jako přechodný útvar 

v sociální demokracii na samostatné konferenci. Tehdy žádá 

levice odvolání ministrů z vlády a důslednější boj za požadavky pracujících. 

V březnu 1920 se k levici již hlásila nadpoloviční většina krajských organizací 

sociální demokracie v Čechách a na Moravě. Zejména anarchokomunisté v té 

době zformovali Svaz komunistických skupin. 

18. dubna 1920 kandiduje sociální demokracie ještě jednotně v poslaneckých 

volbách. Ty se na části území (Hlučínsko, Podkarpatská Rus) vůbec nekonají. 

Strana vítězí, celkově získává 25,65 %. Na českomoravském území získává 

33,4 %. Senátní volby následně 25. dubna dopadají ještě o něco lépe, strana 

získává 28,07 %. 

25.-28. září 1920 se konal XIII. sjezd sociálně demokratické 

strany, který bojkotovala pravice. Většina zvolených delegátů 

byli totiž delegáti levicového křídla. Pravice se snažila sjezd 

odložit a odhlasovala si vyloučení „stoupenců komunistického 

směru“. Na sjezdu se jako samostatná strana konstituuje 

Československá sociálně demokratická strana dělnická-levice, 

přímá předchůdkyně KSČ. 

Tato strana vedla s pravicovým zbytkem původní strany spory 

o Lidový dům, sídlo strany. Politické strany v té době totiž neměly právní 

subjektivitu a nemohly vlastnit majetek. Z toho důvodu bylo 

sídlo strany formálně vlastněno někým z vedení strany, v dané 

době Antonínem Němcem. Přestože levice měla v původní 

straně většinu, ten se nechtěl sídla vzdát. Soudy vydaly 

rozhodnutí v jeho prospěch. Spory vyvrcholily 9. prosince 

1920, kdy 300 policistů obsadilo Lidový dům ve prospěch 

pravice. 

Marek Čulen 

Ivan Olbracht 
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Levice proti tomu vyhlásila generální stávku. Ta byla skutečně 

masovou záležitostí. Práci zastavil milion dělníků. I vzhledem 

k tomu, že ve volbách volilo sociální demokracii 1,5 milionu 

voličů, bylo zjevné, že levicové křídlo si získalo většinu 

podporovatelů strany. Při stávce bylo 3000 stávkujících zatčeno 

a 13 zastřeleno. 

Ještě před samotným vznikem strany proběhl slovenský sjezd 

v Lubochni 16.-17. ledna 1921, který se přihlásil ke 

Komunistické internacionále. Na sjezdu vystupuje Ivan 

Olbracht, do čela této slovenské skupiny se dostávají Marek Čulen a J. Schiffel. 

Dále na libereckém sjezdu německé levice 12.-15. března vzniká německé 

oddělení KSČ. Do čela se dostává Karl Kreibich. 

Ustavující sjezd 

„My vyhlašujeme válku hladu, bídě, nezaměstnanosti, 

předčasnému umírání.“ 

Bohumír Šmeral 

Ustavující sjezd KSČ se pak koná 14.-16. května 1921 v Praze-

Karlíně. Svolala jej ještě strana nazývaná Československá 

sociálně demokratická strana dělnická-levice. 14. května se 

koná pouze sjezdová předporada. Tu zahajuje 

předseda výkonného výboru Havlín. Řeší se 

organizační věci a pozdravy, mj. Josefu Hybešovi a 

perzekuovaným straníkům. 

Havlín zahajuje 15. května i sjezd samotný. Sjezdu předsedá 

Vaněk, čestným předsedou sjezdu je zvolen Václav Šturc. Vůdčí 

osobností se stává Bohumír Šmeral, který přes zdravotní obtíže 

přednáší úvodní referát. Rozebírá v něm politickou situaci a 

možnost přistoupení ke Komunistické internacionále, kritizuje 

nacionalismus. Dále mluví Doležal z Brna. Ten navrhuje změnu 

názvu na Komunistickou stranu Československa a přijmutí 21 podmínek 

Komunistické internacionály. 

To je nakonec odhlasováno poměrem 

562 pro, 7 proti. Za přesné datum 

vzniku KSČ tak lze považovat 

15. květen 1921. Sjezd také schválil, 

že se KSČ má v krátké době sloučit 

s ostatními komunistickými 

(zpravidla národnostními) skupinami, 

zejména s německým oddělením 

Václav Šturc 

Bohumír Šmeral 

Karl Kreibich 

Václav Šturc 
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KSČ. Uložil stranickým organizacím pracovat na tomto sloučení. 

16. května volí výkonný výbor KSČ předsedou Václava Šturce, 

1. místopředsedou Bohumíra Šmerala, 2. místopředsedou Václava 

Bolena. 

Dovršení 

Vytváření KSČ je pak dokončeno na slučovacím 

sjezdu 30. října až 2. listopadu, kdy došlo 

k definitivnímu připojení německého oddělení. 

Vzniká tak silná strana s 350 000 členy. Sjezd 

zvolil vedení ve složení: Bohumír Šmeral, Karl 

Kreibich, Bohumil Jílek, Václav Šturc, Václav 

Bolen a Marek Čulen. Náhradníkem se stal Antonín Zápotocký, 

v té době ovšem ve vězení. Takto sjednocená vyrážela KSČ 

k dalším bojům. 

Připomínka výročí osvobození 
Někteří politici a média se snaží historii překrucovat, to ale do nekonečna nelze, 

historická fakta jsou jasná a nezpochybnitelná. 

Po zabrání pohraničí na základě 

Mnichovské dohody, kdy nás 

tehdejší spojenci zradili, přestala 

naše republika existovat. Na šest let 

byla vymazaná z mapy Evropy. 

Stali jsme se protektorátním státem 

a následný vývoj dovedl svět 

k nejkrvavějšímu a největšímu 

válečnému konfliktu v dějinách 

lidstva. 

Nejtěžší bitvy se odehrály na východní frontě, kdy německá vojska byla zastavena 

před Moskvou. Nepodařilo se jim dosáhnout ropných polí na Kavkaze a dále 

pokračovat k nerostným zdrojům tehdejšího Sovětského svazu na Urale a Sibiři, 

což byl jeden z cílů rozpínavého německého imperialismu. 

Do bojů bylo za války nasazeno 100 milionů vojáků ze 48 zemí světa, bylo velmi 

mnoho obětí. USA ztratilo v bojích s Německem při osvobozování západní 

Evropy a proti Japonským fašistům dle dostupných údajů 300 tisíc vojáků. Jejich 

země se válka nedotkla. Jejich občané byli ušetřeni ničení měst a bombardování 

tak, jako to museli prožít zejména občané Sovětského svazu. Z nich téměř 27 

milionů zemřelo na frontách, v německém zajetí, hladem, následkem 

bombardování, v ghetech a pecích nacistických koncentračních táborů. 

Václav Bolen 

Bohumil Jílek 

Antonín Zápotocký 
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V Čechách vyvrcholily boje českého lidu proti fašismu Pražským povstáním 5. 

května 1945. Boje na většině barikád trvaly do 9. května, kdy do Prahy v ranních 

hodinách dorazili tanky 1. ukrajinského frontu maršála I. S. Koněva. Je smutné, že 

žijeme v době, kdy je tento fakt zlehčován, popírán, převracen. Je smutné, že 

žijeme v době, kdy je socha I. S. Koněva odstraňována někam z očí lidí, v duchu 

hesla: „Sejde z očí, sejde z mysli“. 

Věřím, že vy všichni nezapomenete a budete tuto pravdu opakovat vždy nahlas a 

jasně. Jsou hrdinové, kteří si zaslouží naši úctu. Čest památce těm, kteří se o 

osvobození Československa zasloužili, kteří zemřeli, abychom my mohli žít. 

Ing. Marie Pěnčíková 

 

 

Poděkování poslankyni 
Velké poděkování za občerstvení paní 

poslankyni Ing. Marii Pěnčíkové na 

podporu covidové JIP a zaměstnanců 

Urologie Kroměříž. Děkujeme. 

Zaměstnanci urologie Kroměřížské 

nemocnice 
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MDŽ ve Zborovicích 
ZO KSČM Zborovice popřála všem 

ženám v obci písničkou Karla Gotta 

v místním rozhlase. Během dne 

navštívili zástupci osobně Domov pro 

osoby se zdravotním postiženým, kde 

předali dárečky pro klientky i 

zaměstnankyně a dále našim 

soudružkám a zastupitelkám obce, 

včetně zaměstnankyň obecního úřadu. 

Všechno nejlepší k MDŽ všem ženám. 

Přemysl Drobil 

K fungování OV 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, již 

více než rok žijeme v podivné době, 

která nás všechny nějakým způsobem omezuje a brání nám vykonávat některé 

činnosti, jak jsme byli zvyklí. Nicméně OV funguje, i když v omezeném provozu. 

Stále platí tzv. úřední dny (pondělí, úterý, středa), jen časově omezené. V každém 

případě nejméně vždy dopoledne jsem přítomna. Pokud plánujete návštěvu OV, je 

dobré si to telefonicky ověřit na čísle 725 646 089 (stát se může cokoli). 

Jestliže mají předsedové nebo hospodáři ZO vybrané členské příspěvky ve své 

základní organizaci a nemají možnost předat je osobně, lze tyto zaslat na účet OV 

KSČM 832691/0100 a do zprávy pro příjemce napsat „členské př. ZO ………“. 

Nicméně doufám, že situace se bude nadále v lepší obracet a zase bude všechno 

fungovat tak, jak má. 

Zdeňka Hlobilová 

Jak bude vycházet Zpravodaj 
Tento zpravodaj vychází na konci května, a to je celých 5 měsíců od posledního 

prosincového vydání. Byly k tomu částečně i objektivní důvody, jako snaha 

obsáhnout ve zpravodaji všechny aktuální události a časové vytížení některých 

členů vedení OV; koneckonců práce na tomto čísle začaly již v únoru. Nicméně 

toto komplikuje práci jak redaktora Zpravodaje, tak především to přináší nejistotu 

čtenářů. Na tento nevyhovující stav jsem upozornil na jednání s předsedkyní a 

místopředsedkyní OV. Dohodli jsme se, že Zpravodaj bude vycházet minimálně 

4x ročně, a to vždy maximálně po čtyřech měsících od posledního čísla. Za 

dosavadní odkládání se omlouváme. 

Ing. Michal Kostka 
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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. 

 

Leden 

Doležel Stanislav - 60 

Kohoutek Jan - 80 

Kristýnek Boris - 55 

Nedorostek Karel - 80 

Odstrčilík Ludvík - 80 

Olšinová Věra - 60 

Slavík Pavel - 50 

Únor 

Červík Luděk - 70 

Kristýnková Danuše - 80 

Medková Marta - 75 

Nakládalová Naděžda - 70 

Pašuthová Věra - 80 

Sedlák Miroslav - 75 

Sekera Jaroslav - 75 

Straková Emílie - 70 

Večerková Ludmila - 85 

Březen 

Havránková Věra - 70 

Huška Michal - 55 

Knap Zdeněk - 80 

Mrhálek Jiří - 85 

Sekanina Josef - 70 

Duben 

Cupáková Vlasta - 75 

Katreňáková Stanislava - 70 

Kotek František - 80 

Procházka Jaroslav - 70 

Sedlář Jaroslav – 70 

Květen 

Cáhlík Jan - 75 

Harašta Zbyněk - 75 

Janoštiak Milan - 85 

Křemenský Miloš - 95 

Kubáňová Marie - 95 

Kunčarová Zdena - 85 

Sklenářová Eva - 65 

Štěpánek Jan - 60 

Vožda Aleš - 70 

Zavadil Miroslav - 75 

Smutné sdělení 
Dvě těžké ztráty tentokrát postihly ZO Kroměříž č. 2. Zemřeli 

Bedřich Štěpánek ve věku 73 let a Jiří Úlehla ve věku 72 let. 

ZO Holešov opustila Ludmila Machalová dne 29. 3., bylo jí 

úctyhodných 94 let. Známá „tetička“ se stranických akcí aktivně účastnila i 

v pokročilém věku. 

Mnoho ztrát zasáhlo ZO Hulín. Milada Mikšánková odešla také v 94 letech. 

Vlasta Kuchaříková ji věkem ještě překonala, zemřela v 97 letech. Taktéž v 97 

letech nás opustil i Vladimír Prnka. Zemřel také 63-letý Miloš Sedláček. 

V květnu též Zdeněk Cimerman ve věku 71 let. 

Úmrtí nahlásila i ZO Koryčany, kterou opustila Antonie Lusková ve věku 84 let. 

Vedení okresní organizace KSČM vyjadřuje zármutek nad těmito úmrtími a 

rodinám upřímnou soustrast. 
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Vydavatel – kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV) 

725 646 089 (mobil – místopředsedkyně OV) 

734 430 266 (pevná linka – jen v úřední hodiny) 

e-mail:  ov.kromeriz@kscm.cz (ovkscm.km@volny.cz) 

FB:  https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko 

web:  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. 

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž 
Pondělí – středa 9.00 – 16.00 hod. 

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Pro zasmání 
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