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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
červen 2019 

Volby do Evropského parlamentu 

Výsledky za EU 

Politická skupina 
Poslanci 

2019 

Poslanci 

2014 
∆ 

 Lidovci EPP 179 216  −37 

 Sociální demokraté S&D 153 185  −32 

 Liberálové Renew Europe 106 69  +37 

 Zelení, regionalisté a 

piráti 
Greens/EFA 75 52  +23 

 Pravicoví populisté a 

nacionalisté 
ID 73 36  +37 

 Národní konzervativci 

a suverenisté 
ECR 61 77  −16 

 Populisté a euroskeptici EFDD 43 42  +1 

 Komunisté a socialisté GUE/NGL 38 52  −14 

K 
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Politická skupina 
Poslanci 

2019 

Poslanci 

2014 
∆ 

 Nezařazení  9 20  −11 

 Ostatní a nové strany 14 2 uvolň. - 

Celkem 751 751  

Poznámka: Z nových stran se 3 poslanci zařadili do socialisticko-komunistické 

frakce GUE/NGL, celkový počet poslanců tak bude 41. Kromě toho zasednou 

v EP dva poslanci za Komunistickou stranu Řecka, která v roce 2014 dobrovolně 

opustila socialisticko-komunistickou frakci. Socialisticko-komunistická frakce 

v žádné zemi nezvítězila, na druhém místě se umístila v Řecku, na Kypru a 

v Irsku. 

Výsledky KSČM 
Území Hlasy % Pořadí Preference 

ČR 164 624 6,94 7./40 Konečná, Ondráček, Kohlíček, Maštálka 

Kraj 8 467 6,33 7./40 Konečná, Ondráček, Srncová, Badinková 

Okres 2 273 9,21 6./40 Konečná, Srncová, Badinková, Ondráček 

Obce v okrese s nejlepšími výsledky (20 % a více): Hoštice 26,31 %, Dřínov 

25,33 %, Brusné 22,54 %, Kunkovice 21,87 %, Záříčí 20,42 % 

Komentář kandidátky 
Dobrý podvečer, zdravím lidičky, co mi dali přednostní hlasy, a bylo jich tedy 

přesně 1688, Vám všem děkuji! 

Ještě bych ráda pogratulovala naší jedničce Kačce, která mandát obhájila. 

Byla to pro mě neskutečná zkušenost a posunula jsem se zase o kus dál. Po práci 

ve škole práce do večera. Mnoho cest do Prahy, focení, natáčení videí, školení, 

kontaktní kampaně, psaní novinových článků, výlep plakátů. Poznala jsem 

spousty nových slušných lidí, ale také spoustu nenávisti. Jak už to bývá, něco 

končí a něco nového začíná. Díky a hlavu vzhůru, levice povstane! Je třeba 

vydržať. 

Ing. Kateřina Ambrožová Srncová 

Beseda s Annou Tuv 
21. května v rámci předvolební štafety navštívila naše město spolu s kandidátem 

do EP Romanem Blaškem Anna Tuv, vdova a zástupkyně Nadace válečných vdov 

a matek Donbasu. Všichni účastníci této besedy sledovali její vystoupení se 

zaujetím a na překážku nebylo ani to, že celá beseda proběhla v ruském jazyce. 
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Anna žila spokojeně s manželem a šesti dětmi až do okamžiku, kdy začala její 

dům ostřelovat ukrajinská armáda. V den, kdy slavili dceřiny jedenácté 

narozeniny, dopadly na jejich dům dělostřelecké granáty. Následky byly tragické. 

Rodina přestala existovat. O život přišel manžel, dcera Káťa, syn Zachar utrpěl 

vážné popáleniny a sama Anna přišla o levou paži. Po tomto hrozném zážitku se 

rozhodla získávat prostředky a jezdit po všech možných institucích, kde vypráví 

nejen svůj příběh, ale příběhy všech stejně postižených obyvatel DLR a LLR. 

Všichni účastníci této besedy odcházeli zasaženi tím, co vyslechli a uvědomili si 

tu šílenost a hrůzu, kterou tam lidé zažívají, ale také blízkost a značné riziko války 

na evropském kontinentu. 

Zdeňka Hlobilová (s využitím Haló novin, redakčně kráceno) 

Fotografie z kampaně 

 

  

Nemocnice neprošla 
Po opakovaném projednávání, řadě seminářů, pracovních setkání a pondělním 

přerušení jednání zastupitelstva, v pátek 21. 6. nebyl investiční záměr nové 

nemocnice v Malenovicích schválen. Zvítězil zdravý rozum. Krajští zastupitelé za 
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KSČM byli k této investici od počátku kritičtí. Samozřejmě bychom také rádi 

přivítali novou nemocnici, ale rizika s tím spojená jsou příliš velká. Teď by pan 

hejtman měl zapomenout na to, jakým způsobem toto rozhodnutí zvrátit, a začít se 

soustředit na stav současné krajské nemocnice ve Zlíně. Je potřeba, po dlouhých 

průtazích, kdy jedinou vizí byla nemocnice nová, začít se intenzivně věnovat 

rekonstrukci té stávající. Pro občany kraje je nutné zajistit kvalitní lékařskou péči 

ve vyhovujících podmínkách. To jsme jako zastupitelé za KSČM připraveni 

podpořit. 

Ing. Ivan Mařák 

Otevřený dopis zastupitelům kraje 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, zastupitelé Zlínského kraje, 
obracím se na vás jako zastupitelka Zlínského kraje, abyste při hlasování ohledně 

výstavby nové nemocnice ve Zlíně Malenovicích dne 17. 6. 2019 v zastupitelstvu 

Zlínského kraje zvážili, jak obrovskou odpovědnost před dějinami Zlínského kraje 

máte za další osud rozvoje Zlínského kraje a hospodaření Zlínského kraje. 

Hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek vystoupil v interview na ČT24 společně 

s moderátorkou Zuzanou Tvarůžkovou v 18.28 hodin dne 13. 6. 2019 a zřejmě 

z důvodu časové tísně nesprávně popsal stávající stav KNTB ve Zlíně tak, že je 

vše v ní ve velmi špatném stavu, vše je nutné zbourat a znovu vše postavit a že to 

nelze realizovat za provozu. Rovněž uvedl, že Zlínský kraj by musel stávající 

KNTB odkoupit a že vše by se značně prodražilo o cca 4 miliardy Kč. Tvrzení 

pana hejtmana není pravdivé. Vždyť se dá velmi snadno zjistit na obchodním 

rejstříku v Brně, že Zlínský kraj je stoprocentním vlastníkem akcií KNTB 

v celkové nominální hodnotě 1 649 400 000 Kč. Tyto akcie jsou uloženy 

v depozitu u notáře. Není tedy nutné nic kupovat. 

Vážení krajští zastupitelé, berte prosím na vědomí mnou výše uvedené skutečnosti, 

kdy zastupitelé Zlínského kraje by před vlastním rozhodnutím měli znát názory a 

potřeby občanů Zlínského kraje k dané problematice v návaznosti na dlouhodobé 

koncepce rozvoje zdravotnických služeb (a to na základě analýz a potřeb) 

v jednotlivých regionech kraje, Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště. Tyto 

informace nemají dle mého názoru zastupitelé Zlínského kraje k dispozici, nemají 

krajští zastupitelé rovněž alternativní řešení (variantní řešení) dle vzniklé situace, 

na základě kterých by bylo možné vybrat takové řešení, které bude přijatelné 

napříč celým politickým spektrem zastupitelů Zlínského kraje. Vždyť nová 

výstavba je projekt nejméně na 100 let životnosti stavby a bude se prolínat 

několika volebními obdobími. 

Správné, věcné, adresné rozhodnutí, které bude řádně doloženo veškerými 

podklady a náležitostmi, se kterými budou občané, odborná veřejnost a krajští 

zastupitelé předem a řádně seznámeni, určitě napomůže k přijetí správného 



5 

rozhodnutí bez ohledu na podepsanou koaliční smlouvu krajských zastupitelů 

Zlínského kraje, což určitě následně voliči – občané ocení při politické soutěži při 

volbách. Nezklamme, prosím, důvěru občanů – voličů Zlínského kraje, kterou do 

nás při volbách vložili a rozhodujme spravedlivě, správně a s rozumem. 

Ing. Bc. Eva Badinková (redakčně kráceno) 

Stanovisko KSČM k "nové" krajské nemocnici 
Již 17. června nás čeká další jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Už 

několik měsíců se točíme kolem jednoho tématu – výstavby nové krajské 

nemocnice. Tento krok není ani součástí programového prohlášení RZK a navíc 

máme stále platnou zdravotnickou koncepci, kde o nové nemocnici rovněž není 

zmínka. Samozřejmě i klub zastupitelů za KSČM by přivítal novou špičkovou 

moderní nemocnici, ale pouze za podmínek, že na to kraj bude mít finance. 

V kombinaci s výrazně zvýšenými náklady na zajištění dopravní obslužnosti hrozí 

skutečně velké problémy s financováním ZK v horizontu několika let. A ty 

očividně nemá. O zpracování finanční analýzy zastupitelé hejtmana, potažmo radu, 

opakovaně vyzvaly a výsledek? Cár papíru, který nemůže přesvědčit žádného 

soudného člověka. Chybějících 250 milionů na dofinancování sociálních služeb 

v letošním roce svědčí o tom, že kraj není v tak špičkové kondici, jak tvrdí pan 

hejtman. Náš klub může tak zásadní finanční závazek podpořit jen v případě, 

že řádně zpracovaná analýza ukáže, že je to pro kraj únosné a to nejlepší 

možné řešení. Dosud se tak v žádném případě nestalo. 

Ing. Ivan Mařák 

Pietní akty 
Je třeba si připomínat nacistický masakr, upálení zaživa, popravy a umučení, který 

se odehrál 19. dubna 1945 v zaniklé osadě Ploština u obce Drnovice. Památce se 

přišla poklonit Kateřina Konečná s další kandidátkou do Evropského parlamentu, 

Kateřinou Ambrožovou Srncovou, a poslankyní KSČM Marií Pěnčíkovou. 

Nechyběl ani místopředseda OV KSČM Kroměříž Michal Kostka. 
Ludvík Svoboda byl 

československý generál a 

politik. Během druhé 

světové války vedl 1. 

československý armádní 

sbor na východní frontě. 

Po osvobození 

Československa byl 

v letech 1945 až 1950 
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ministrem národní obrany. Po dlouhých letech v ústraní byl v roce 1968 zvolen 

prezidentem Československé socialistické republiky. 

Ludvík Svoboda obdržel uznání za svou bojovou činnost v první světové válce 

v řadách čs. Legií v Rusku a v druhé světové válce jako velitel československých 

vojenských jednotek v Polsku a v SSSR, bojujících na území Ukrajiny, Polska a 

Slovenska. 

Za OV KSČM vzdaly jeho památce hold Marie Pěnčíková a Zdeňka Hlobilová u 

jeho hrobu na městském hřbitově v Kroměříži. 

1. máj – Svátek práce 

 
Tak jako v celé řadě měst a obcí naší republiky, tak i u nás v Kroměříži jsme dnes 

společně oslavili Svátek práce, 1. máj. Po propršených dnech se na nás usmívalo 

sluníčko a my si užili krásné odpoledne. Další oslava se konala také 

v Morkovicích. 

Tradiční oslava Mezinárodního dne žen 
Ve čtvrtek 7. března proběhla v sále Domu 

kultury v Kroměříži tradiční oslava 

Mezinárodního dne žen. Program s bohatou 

tombolou a vystoupením připravila Okresní 

organizace KSČM Kroměříž, Levicový klub 
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žen Kroměříž a základní organizace Odborového sdružení Čech Moravy a Slezska. 

Děkujeme všem přítomným za hojnou účast. 

Konference k ekonomice a stanovám strany 
V sobotu 24. dubna tohoto roku se konala celostranická konference, která se měla 

zabývat zejména ekonomickými a organizačními otázkami strany. Přítomno bylo 

113 delegátů ze 114 zvolených. Již v úvodu, při projednávání programu, byla 

vznesena řada připomínek, jelikož některé materiály byly předloženy až na 

poslední chvíli, což při jejich důležitosti vyvolalo v řadách delegátů značnou 

nelibost. Z programu tedy byly ekonomické otázky úplně vypuštěny a program se 

schválil jen se třemi body, tedy úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, návrh na 

řízení a změny organizační struktury a návrh na úpravy stanov. Bohužel, 

konference nesplnila účel, pro který byla svolána, a nesplnila vlastně ani 

požadavky X. sjezdu. Diskuze, která proběhla, byla značně kritická, ale nevedoucí 

k žádným závěrům. Přijatým usnesením jsme vlastně jen materiály posunuli 

k dalšímu projednávání, konference jako taková pouze konstatovala, že uvedené 

materiály projednala a uložila zhodnotit a dopracovat návrh změn stranické 

struktury KSČM při přípravě VČS, zpracovat a projednat návrh personálního a 

ekonomického zajištění činnosti KSČM pro další období a doporučuje nezařazené 

návrhy na změny ve stanovách KSČM využít v přípravě XI. sjezdu strany. 

Bohužel, z konference jsme odjížděli s konstatováním, že jsme se neposunuli 

z místa. 

Ing. Marie Pěnčíková 

Programová konference 
Konference se uskutečnila 8. 6. Za náš okres se účastnili delegáti Jurina, 

Pěnčíková, Vukelič a Kostka. Já byl zvolen do návrhové komise, takže o diskuzi 

nemohu mnoho referovat. 

Práce návrhové konference byla poměrně složitá, protože jsme dostali kvanta 

připomínek k předloženým programovým dokumentům. Pokud by se každá 

připomínka hlasovala zvlášť, konference by se protáhla o minimálně pět hodin, 

v případě komplikací třeba i o 20 hodin. Navrhli jsme tak usnesení, aby 

připomínky řádně vypořádala programová skupina. 

Za sebe mohu říct, že předložené programové dokumenty jsem považoval za 

dobrý základ, který však potřeboval další úpravy (např. nějak vypadlo progresivní 

zdanění). 

Konference předložené programové dokumenty vzala jako základ k dopracování. 

Konference také vyjádřila souhlas s tím, aby oponenti vypracovali alternativní 

programové dokumenty. Konference naopak neakceptovala můj návrh, aby 
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KSČM ukončila podporu Babišovy vlády. Dostala se tak do mírného rozporu 

s projednávaným programem, kde kritizuje oligarchizaci. Za smutné považuji, že 

předseda strany Filip informaci prezentoval dosti zkresleně, kdy tvrdil, že 200 

delegátů je pro Babišovu vládu (což je jen jeho domněnka, návrh na ukončení 

podpory vlády byl podpořen cca 50 delegáty, nehlasovalo se proti/zdržel se, ani 

nic jiného). 

Ing. Michal Kostka 

Co se dočtete v INFOnovinách 
Chci reagovat na to, co psalo květnové číslo periodika koaliční 

„Nezávislé“ zastupitelky PhDr. Jany Janouškové – INFOnoviny. Předně chci 

uvést, že paní doktorce nechci v žádném případě nasazovat psí hlavu. Určitě ji je 

možno za spoustu věcí jako redaktorku a vydavatelku novin pochválit. V poslední 

době zcela správně informovala o rizicích Čunkovy „nejlepší nemocnice na světě“. 

Také mi umožnila již podvakráte vyjádřit svůj názor. Když jsem ji požádal o 

zasílání novin elektronicky, protože k nám do paneláku prostě nechodí, ochotně 

vyhověla. A samozřejmě našly by se i další věci. 

Nicméně musím konstatovat, že jsou věci, které se paní vydavatelce nedaří. Díky 

tomu, že v jejích novinách inzerují městské společnosti, mimo jiné VaK, kde se 

nedávno stala členkou dozorčí rady, dostává se do permanentního možného střetu 

zájmů. Paní Janoušková také jako zastupitelka koaliční strany nemůže být 

nestranná. A tak se v INFOnovinách nedočteme nic o přehmatu pana mluvčího 

a vedení města, kdy byl v tiskové zprávě města zelený zastupitel dr. Kreml 

označen za lháře (později se Kreml v jiné tiskové zprávě dočkal omluvy). 

Nedočteme se, kdo začal jako první řešit problém s platy v Biopasu. Ale tohle 

beru pořád jako standardní součást boje o voliče. 

Co se ovšem dr. Janouškové hodně nepovedlo, tak jsou články ke kontrolnímu 

výboru. Už v dubnových INFOnovinách označila menšinu v zastupitelstvu, která 

si dovolila hlasovat pro návrhy kontrolního výboru, za nezodpovědné 

zastupitele. A v příslušných článcích uváděla dosti nepřesné informace o tom, 

o čem se vůbec hlasovalo. 

Janoušková posléze vyzvala zastupitele, že jí mají odpovědět dle tiskového 

zákona, a že pak jejich odpověď samozřejmě uveřejní. Aby na výzvu někdo 

zareagoval, dovolil jsem si sepsat svoji vlastní osobní odpověď dle tiskového 

zákona. Právě tu Janoušková věrně zveřejnila v květnových INFOnovinách. 

Komentář dr. Janouškové k mé odpovědi podle mě nepřináší nic podstatného. 

Šokoval mě ovšem text: „Shodou okolností jsem po jednání šla část cesty s Ing. 

M. Kostkou a MUDr. R. Kremlem. Oba uznali moje argumenty, že slepenec 

požadavků, obsahující nereálné věci, nemá šanci na odsouhlasení zodpovědnými 

zastupiteli.“ 
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Toto opět musím uvést na pravou míru. Protože i dr. Kreml si situaci spíše 

pamatuje jako já než jako dr. Janoušková. 

Jak to tedy bylo – slušně jsme dr. Janouškovou upozornili, že ve věci 

zpřístupnění materiálů z rady členům kontrolního výboru, kteří mimo jiné 

podepsali mlčenlivost, máme právo na jiný názor, třeba i odlišný od 

nezávazného stanoviska ministerstva. Ta na to ovšem reagovala, „ale ten 

audit byl nereálný“. Na to jsme jí sdělili, že asi by bylo lépe, kdyby se tato část 

hlasovala odděleně, ale že jsme viděli, že z návrhu výboru nechce koalice 

nechce projít vůbec nic, tak to bylo stejně jedno. Na to ona okamžitě, „takže 

prostě jste hlasovali nezodpovědně“. A to jsme jí určitě neodsouhlasili. Myslím, 

že jsme na to akorát nereagovali, protože kdybychom řekli svoje, paní 

Janoušková to stejně neuzná. 

Hlasování o auditu nebylo nezodpovědné, protože nezodpovědné rozhodnutí je 

takové, které může vytvořit nějakou škodu. I kdyby to usnesení bylo přijato tak, 

jak bylo navrženo, nemělo by to žádné negativní následky, protože by se prostě 

konstatovalo, že nebylo splněno. Nic víc, nic míň. 

Ing. Michal Kostka (redakčně kráceno) 

Výlet Praha 
Jako každoročně, tak i letos si 

zorganizovaly členky LKŽ 

Kroměříž výlet do Prahy ve dnech 

14. – 16 6. Cestovalo se tradičně 

vlakem, po příjezdu do Prahy se 

děvčata ubytovala a byla 

procházka Prahou. Večer byl 

věnován kultuře, část děvčat 

shlédla Na Vinohradech 

představení Bytná na zabití, druhá 

část v divadle Hybernia muzikál Doktor OX. V sobotu jsme absolvovaly zájezd 

do Lidic, odjezd byl z Dejvic, organizátorkami byly členky LKŽ Praha. 

V Lidicích jsme se zúčastnily pietního aktu u hlavního pomníku. Po tomto pietním 

aktu jsme se my, ženy LKŽ, přemístily k pomníku Lidické ženy, kde jsme 

položily květy a krátký projev přednesla Květa Šlahúnková. Pak jsme přešly 

k památníku Lidických dětí, kde bylo krátké kulturní vystoupení dudácké kapely a 

položení květin a krátký proslov pronesla Alena Grospičová. Po tomto aktu se 

děvčata přesunula do muzea Památníku, kde si prohlédla historii tragédie Lidic. 

Pak jsme společně odjely zpět do Prahy, odpoledne byla uskutečněna osobní 

návštěva památek Prahy a večer pak malé posezení a hodnocení akce. V neděli 

dopoledne se uskutečnila hodinová plavba lodí po Vltavě, společný oběd a odjezd 
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domů. Akce se podařila podle našich představ, ale za to vše patří dík naší člence 

Pavle Polišenské, která program zabezpečila včetně cesty, divadel a plavby lodí. 

Jana Štěpánková (redakčně kráceno) 

Celostátní setkání LKŽ 
Ve dnech 21. – 23. 6. 2019 se uskutečnilo 

celostátní setkání LKŽ v rekreačním středisku 

Sluníčko, Trhová Kamenice, okres Pardubice. 

Zúčastnilo se této akce 91 žen ze všech LKŽ 

České republiky. Za Zlínský kraj se této akce 

zúčastnilo 6 členek, 2 za Kroměříž, 2 ze Zlína a 2 

za Uherské Hradiště. V pátek byl schválen 

program, jednací a volební řád. Po večeři 

vystoupili zástupci 

regionu a 

následovala volná zábava s hudbou. 

V sobotu se projednala zpráva o činnosti LKŽ od 

roku 2015 do současnosti, následovala zpráva o 

hospodaření, obě zprávy byly schváleny. 

Následovala volba předsedkyně Republikové rady 

LKŽ, byl podán jediný návrh na Květu 

Šlahúnkovou, všechny přítomné členky LKŽ ji 

jednohlasně zvolily. Pak vystoupilo několik 

předsedkyň LKŽ a hovořilo o práci v jejich klubech. 

Po obědě bylo organizováno sportovní odpoledne. 

Soutěžilo se v 8 disciplínách – mrkvová šou – 

okusování mrkve, pexeso, rychlá chůze s kalíškem 

vody na pálce atd. Trochu nás tyto disciplíny, už k věku účastnic, zaskočily, ale 

přesto jsme to zvládly. Po sportovních hrách následovala beseda s Romanem 

Blaškem o situaci na Ukrajině. Večer byl věnován vystoupení jednotlivých klubů 

a náš kraj prezentoval publikaci básniček pro děti od Lenky Kunčarové Dítkové, 

vystoupení mělo dobrou odezvu. Pak následovala volná zábava s hudbou i tancem. 

V neděli po snídani bylo hodnocení celé akce a pak jsme odjely na pietní akt 

v Ležákách. Vedení RR LKŽ se také zařadilo do průvodu a položilo k památníku 

věnec. Po skočení akce jsme odcestovaly do svých domovů. 

Závěrem lze říci, že celostátní setkání splnilo svůj cíl, byla zvolena nová RR LKŽ 

(z jednotlivých krajů zástupkyně – předsedkyně KR LKŽ) a její předsedkyně. Byl 

nastolen plán práce na další období a proběhla výměna zkušeností jednotlivých 

klubů, což obohatilo i naši další práci. 

Jana Štěpánková (redakčně kráceno) 
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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. 

 

Červen 

Kučerová Marie - 65 

Lejsal Jiří - 50 

Obadálková Květoslava - 80 

Pavelková Anna - 75 

Růžička Jan - 60 

Víznerová Vlasta – 90 

 

Červenec 

Bystřická Anna - 70 

Červíková Věra - 90 

Juřenová Ludmila - 65 

Lysko Zdeněk - 60 

Morong Jan - 80 

Pavlíková Anna - 80 

Vojtušová Šárka - 50 

Zacharová Božena - 70 

Žáčková Jiřina – 75 

 

Srpen 

Bolf Miroslav - 85 

Cimrman Zdeněk - 70 

Hlobil Zdeněk - 65 

Homolka Emil - 90 

Minks Jiří - 65 

Ocenění členů 
Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, nejvyšší stranické vyznamenání, 

zápis do Knihy cti, obdržel s. Ladislav Doležel ze základní organizace Kroměříž č. 

2 in memoriam. 

Stejným oceněním byla vyznamenána s. Vlasta Víznerová ze základní organizace 

č. 8 Holešov. Byla vyznamenána při příležitosti životního jubilea 90 let za 

dlouholetou aktivní práci ve stranických a zastupitelských funkcích a v Českém 

svazu žen. 

Dalším zapsaným do Knihy cti je s. Miroslav Charvát ze ZO Chropyně. 

Vyznamenání obdržel za dlouholetou práci ve stranických funkcích při příležitosti 

70. narozenin. 

Ss. Víznerové a Charvátovi přejeme mnoho zdraví a elánu do života. 



12 

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 

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

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/ 
Pro urychlení zveřejnění článku posílejte články do Zpravodaje KSČM 

Kroměřížsko na adresu majkl.kostka@seznam.cz a informace k uveřejnění na 

webu nebo Facebooku na srncova.katerina@email.cz. Zpravodaj neprochází 

odbornou jazykovou úpravou. 

Úřední hodiny OV KSČM Kroměříž 
Pondělí 9.00 – 16.00 hod. 

Úterý po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Středa – čtvrtek 9.00 – 16.00 hod. 

Pátek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Co je pro Vás 
připraveno 
 

Dne 17. 8. 2019 se uskuteční tradiční 

setkání na moravsko-slovenském 

pomezí v Dubňanech. OV zvažuje 

vypravení autobusu. 

 

Ve Svojšicích se dne 7. 9. 2019 bude 

konat tradiční setkání občanů. I na 

tuto akci zvažujeme vypravení 

autobusu. 

 

Případný předběžný zájem o cestu 

na kteroukoliv z akcí hlaste 

prosím na OV. 

Pro zasmání 

 
Překlad: Tři větve moci: zákonodárná – 

výkonná – soudní. Nápis na zdvihači: 

Peníze. 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz
https://www.facebook.com/KSCMkromerizsko
https://kromerizsko.kscm.cz/
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