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ZPRAVODAJ 
KSČM 

KKroměřížsko 
listopad 2021 

Úvodem 
Vážené soudružky, vážení soudruzi. 

Tentokrát píši opět jako předsedkyně OV KSČM Kroměříž. Na okresní konferenci, 

která proběhla 11. října a která se zabývala zejména přípravou na mimořádný 

sjezd, jsem byla opětovně zvolena předsedkyní okresní organizace. Slyšela jsem, 

že svou rezignací jsem opustila potápějící se loď a organizaci nechala před 

volbami napospas osudu. Ne. Práci pro stranu jsem se věnovala stejně intenzivně 

dál. Vzhledem ke kritice po prohraných krajských volbách jsem považovala za 

nutné rezignovat a dát vám všem možnost rozhodnout o tom, jestli si přejete, 

abych naši organizaci vedla i nadále. Mým zvolením v prvním kole jste mi dali 

dostatečně silný mandát pro další práci. Vždy jde dělat něco víc, něco jinak a já 

vás vždy všechny žádala o vaše připomínky. Teď bude pomoc vás všech potřeba 

víc, než kdykoli jindy. 

Naše strana nedokázala dosáhnout na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do 

sněmovny. V té tak nezůstal jediný politický subjekt, který by hájil pracující, 

sociálně slabé, občany postižené exekucemi, důchodce, kteří za celoživotní dřinu 

dostávají směšné částky. Pravicová vláda, která z těchto voleb vzejde, nebude 

myslet na obyčejné lidi. Bude na nás zabojovat a rvát se za jejich práva. Budeme 

to mít těžké, ale věřím, že společně to zvládneme. 

K 
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V příštím roce nás čekají volby do obecních zastupitelstev. Přípravy na ně jsme již 

společně zahájili. Někde je sestavování kandidátních listin v běhu, jinde se teprve 

začínají sestavovat. Ale je to nejen o tom kandidátní listinu sestavit, ale také o tom, 

jak dát vědět, co chcete ve svých obcích změnit, co chcete pro své spoluobčany 

udělat a hlavně říct, že komunisté tady jsou a budou. Na tom všem budeme 

společně pracovat. 

Dovolte mi na závěr vám poděkovat za důvěru, pokusím se pracovat tak, abyste 

volby mé osoby předsedkyní nelitovali. 

Ing. Marie Pěnčíková 

Okresní konference zvolila znovu M. Pěnčíkovou 
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Dne 11. 10. se v Kroměříži konala mimořádná konference naší okresní organizace. 

Jejím cílem bylo zvolit delegáty sjezdu a nového předsedu naší okresní organizace. 

Tím se po krátké pauze stala Marie Pěnčíková. Proběhlo také doporučení do 

vedení KSČM, kdy byli doporučeni Kateřina 

Konečná, Josef Skála a Leo Luzar. Vedla se 

debata o mnoha otázkách stranické práce, např. 

i o zpravodaji. Na konci jednání se gratulace 

k blízkému životnímu jubileu – 70. 

narozeninám – dočkala bývalá předsedkyně OV 

Ludmila Hřeben Štaudnerová. 

 

Výsledky voleb 

Předseda OV Pořadí Hlasy 

Pěnčíková Marie Ing. 1 20 

Badinková Eva Ing. Bc. 2 10 

Kostka Michal Ing. 3 7 

Delegáti sjezdu Pořadí Hlasy 

Pěnčíková Marie Ing. 1 28 

Kostka Michal Ing. 2 27 

Hlobilová Zdeňka 3 23 

Badinková Eva Ing. Bc. 4 20 

Chrást Viktor PhDr. 5 18 

Procházka Jaroslav RSDr. 6 16 

Vukelič Tomáš 7 14 

Adamík Jaroslav Ing. 8 13 

Hanačíková Veronika 9 13 

Nedorostek Karel 10 7 

Doležel Stanislav 11 3 

Rudý František 12 2 

Škarpich Petr 13 1 

Tučně vyznačení kandidáti byli zvoleni. 

Nezvolení kandidáti na delegáty sjezdu se 

stali náhradníky delegátů v pořadí dle počtu 

hlasů. 
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Přehled výsledků voleb 

Subjekt 
Hlasy Mandáty 

Počet % ± P. ± 

ODS 

1 493 905 27,79 +5,36 71 

34 

+29 

+9 

KDU 23 +13 

TOP09 14 +7 

ANO 1 458 140 27,12 -2,52 72 -6 

STAN 
839 776 15,62 -0,35 37 

33 
+9 

+27 

Piráti 4 -18 

SPD 513 910 9,56 -1.08 20 -2 

Přísaha 251 562 4,68 +4,68 0 0 

ČSSD 250 397 4,65 -2,62 0 -15 

KSČM 193 817 3,60 -4,16 0 -15 

Výsledky KSČM 
Obce v okrese s KSČM nad 10 %: Brusné 

16,58; Počenice-Tetětice 16,02; Hoštice 

15,73; Dřínov 12,88; Prasklice 11,11; 

Chvalnov-Lísky 10,74 

Obce bez hlasů pro KSČM: Blazice, Sulimov 

 

Přednostní hlasy v kraji a v okrese 
Přednostní hlasy 

kraj okres 

hlasy % hlasy % 

1 1 Pěnčíková Marie Ing. 907 8,69 430 16,35 

2 2 Mařák Ivan Ing. 670 6,42 103 3,91 

3 14 Badinková Eva Ing. Bc. 458 4,39 252 9,58 

4 7 Kostka Michal Ing. 344 3,29 222 8,44 

5 11 Lapčík Vítězslav Ing. 301 2,88 22 0,83 

6 5 Procházková Pavlína 299 2,86 223 8,48 

7 10 Ambrožová Srncová Kateřina Ing. 284 2,72 166 6,31 

8 6 Kroča Pavel Ing. 273 2,61 17 0,64 

9 3 Straka Vojtěch Mgr. Bc. 271 2,59 34 1,29 

ČR 193 817 3,60 

Zlínský kraj 10 426 3,32 

Okres Kroměříž 2 629 4,74 
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10 20 Dudová Kamila Mgr. 227 2,17 142 5,4 

11 4 Ramach Roman 223 2,13 34 1,29 

12 12 Lysák Václav 141 1,35 16 0,6 

13 16 Koníčková Alžběta 129 1,23 21 0,79 

14 22 Maršík Zdeněk 118 1,13 9 0,34 

15 8 Častulíková Lenka 116 1,11 14 0,53 

16 17 Sedláček Radim 100 0,95 8 0,3 

17 21 Saňák Jaroslav 96 0,92 18 0,68 

18 18 Škrla Karel 93 0,89 8 0,3 

19 19 Kaňovský Tomáš 68 0,65 9 0,34 

20 9 Válek Miroslav 66 0,63 5 0,19 

21 15 Jordák František Ing. 62 0,59 5 0,19 

22 13 Holiš Vladimír PhDr. Mgr. 61 0,58 11 0,41 

Mimořádný sjezd KSČM 
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Mimořádného sjezdu dne 23. října se zúčastnilo 5 delegátů za naši okresní 

organizaci. Řádně zvolení byli M. Pěnčíková, M. Kostka, Z. Hlobilová a V. 

Chrást. E. Badinková se nakonec z pracovních důvodů omluvila, jel tak 1. 

náhradník J. Procházka. 

Sjezd KSČM zvolil nové vedení, které má potenciál dosavadní neslanou 

nemastnou politiku strany opět vrátit blíže k obyčejným lidem. 

Výsledky voleb 

Předseda ÚV 
Místopředseda 

ÚV (1.) 

Místopředseda 

ÚV (A) 

Místopředseda 

ÚV (B) 

Místopředseda 

ÚV (C) 

Konečná 

Kateřina 
175 

Šimůnek 

Petr 
202 

Pěnčíková 

Marie 
162 

Luzar 

Leo 
108 169 

Krajča 

Milan 
220 

Skála 

Josef 
75 

Horák 

Jiří 
50 

Vostrá 

Miloslava 
108 

Dolejš 

Jiří 
55 99 

Komínek 

Jaroslav 
89 

Aulická 

Jírovcová 

Hana 

63 
Milata 

Zdeněk 
30 

Říha 

Martin 
37 

Klán 

Jan 
49 x  

Zámarský 

Jan 
6 

Předseda 

ÚRK 

Franěk 

Pavel 
7 

Šulda 

Ludvík 
48 x 

Předseda 

ÚRoK 

 

Horák 

Jiří 
261 

 

Kostka 

Michal 
27 x 

Chaloupka 

Vladimír 
273 

Kovařík 

Milan 
34 

Hrůza 

Ivan 
26 x 

Bergová 

Věra 
38 

(A) = pro ekonomiku a hospodářské činnosti 

(B) = pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci 

(C) = pro evropské záležitosti a spolupráci s občanským sektorem a mládeží 
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Pro KSČM na Kroměřížsku je velkým úspěchem, že sjezd zvolil 

místopředsedkyní strany pro ekonomiku dosavadní předsedkyni naší okresní 

organizace Marii Pěnčíkovou. Na funkci místopředsedy strany pro odborné 

zázemí byl navrhován místopředseda naší okresní organizace Michal Kostka, ve 

volbě ovšem získal nejvíce hlasů Leo Luzar a Kostka tak nebyl zvolen. 

Každopádně novému vedení přejeme hodně úspěchů a věříme v úspěšnou 

spolupráci. 

Dopis nové předsedkyně 
Všem členkám a členům KSČM! 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

komunistické hnutí v roce svého stého výročí prochází 

složitými okamžiky vlastní existence. Přes usilovnou práci 

mnoha našich členů, kteří působili ve volených funkcích na 

různých úrovních, pomáhali jednotlivcům i skupinám 

obyvatel, nepodařilo se obhájit naše parlamentní a mnohde 

ani krajské pozice. 

Výsledek parlamentních voleb postavil statisíce občanů naší země do role lidí 

druhé kategorie bez zastoupení v Poslanecké sněmovně. Hlas levicového voliče už 

nebude slyšet a levicové návrhy nebudou diskutovány v hlavních médiích 

ovlivňujících veřejné mínění. Na řadu přijdou pravicová řešení ekonomické krize 

kapitalismu – poplatky ve zdravotnictví, zavedení školného, zdražení energií, 

služeb i potravin. Tento mix řešení může být pro mnoho našich spoluobčanů 

likvidační. 

KSČM si pozdě uvědomila dopady své nejednotné a málo čitelné politiky. 

Mediální prostor jsme nedokázali efektivně využít a oslovit občany jasně a 

srozumitelně. Naše dílčí úspěchy v prosazování komunistického programu si tak 

snadno přivlastňovali druzí. K tomu permanentně vedené antikomunistické útoky 

jak pravicových sil, tak i sdělovacích prostředků, systematicky oslabovaly 

přitažlivost komunistických ideálů pro mladou generaci, vzdělance, a dokonce i 

pro potřebné sociální skupiny – seniory, mladé rodiny, matky samoživitelky, 

zdravotně postižené. 

V reakci na všechny předchozí události zvolil mimořádný sjezd KSČM novou 

předsedkyní Kateřinu Konečnou s úkolem vrátit důvěru občanů v práci a cíle 

Komunistické strany Čech a Moravy. Komunistická strana ale není a ani nesmí 

být stranou jednoho člověka. 

Vědomi si úctyhodných zkušeností a vědomostí starší generace komunistů, 

obracíme se na ně s prosbou a soudružskou výzvou – podpořte snahy nového 

vedení vrátit komunistickému hnutí u nás revoluční charakter a přirozenou 
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autoritu. Pomozte každý, jak můžete, podle svých sil a schopností, zdraví a 

ekonomických možností, vzdělání a zkušeností. 

Nastupující generaci komunistů vyzýváme – vzdělávejte se! Do stranické práce 

pak dle svých možností a schopností vnášejte moderní způsoby práce a 

komunikace a mladický elán. Nebude to jednoduché, neboť mimo politické boje 

budeme muset svádět i boj o ekonomické zajištění KSČM. 

Stavějme na tom, co nás spojuje! Překonejme rozepře a vrhněme se na náš 

společný úkol: postavit KSČM znovu nejen na nohy, ale i do čela zápasů za 

naplnění práv pracujících, za důstojný život seniorů a mírovou budoucnost pro 

naše děti a vnuky. V Praze, dne 1. listopadu 2021 

Ing. Kateřina Konečná 

Prohlášení KSČM k veřejnosti 
Boj za lepší život občanů pro nás nekončí! 

Statisíce občanů v exekucích; dvě třetiny pracujících, kteří nedosáhnou ani na 

průměrnou mzdu; předražené bydlení; nekontrolovaný růst cen. Takhle nevypadá 

život ve státě, který sám sebe tituluje jako rozvinutý. Všichni tito lidé přišli na 

půdě Poslanecké sněmovny o hlas. Nebude, kdo by předložil návrhy, jak těmto 

lidem pomoci; jak problémy, které občany trápí, řešit. 

Formující se vláda už jasně deklaruje, že neprivilegovaní občané zažijí krušné 

časy. Možná ne nepodobné těm mezi léty 2006-2013. Mezi akutní rizika patří 

nastupující energetická chudoba, zmrazení důchodů a platů, větší zpoplatnění 

zdravotnictví a školství, rušení slev na jízdné, pokračující privatizace či podlézání 

velkým developerům místo řešení lidem skutečně dostupného bydlení. KSČM 

nechce jednostrannou zahraniční politiku, drancování národního bohatství a další 

oslabování suverenity naší země. Jako hrdí vlastenci odmítáme nahnědlé 

populistické výkřiky bez reálných kroků. 

KSČM i přes značně omezený prostor nejen v médiích nerezignuje na tvrdou a 

jasnou politiku ve prospěch občanů. Kdekoli bude chtít nová vláda zaútočit na ty 

nejslabší, tam se střetne s komunistickou stranou. Na ulici, v odborech, na 

pracovištích, internetu i sociálních sítích. Jsme jedinou stranou systémové 

alternativy socialistické společnosti. Bez korupčníků, kmotrů i zahraničních 

patolízalů. Vyzýváme všechny občany, společenské i politické organizace a 

iniciativy, aby se k nám v tomto úsilí připojili! 

VV ÚV KSČM 

Přestaňte kupčit s koryty a zastropujte energie! 
Povolební situace České republiky je ve znamení snahy sloučit neslučitelné pod 

vidinou pohodlných ministerských křesel pro mocichtivé. 
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S plnou vážnosti při znalosti situace proto odmítáme toto kupčení vedoucí 

k uspokojení osobních ambic všech pěti stran ve dvou koalicích tvořících většinu 

v Poslanecké sněmovně. Chtivost po moci nesmí být na úkor odbornosti a 

zodpovědnosti vůči všem voličům. Vláda nesmí zastupovat pouze zájmy úzké 

skupiny voličů! 

Lidé oprávněně očekávají řešení akutních problémů, které dosluhující vláda již 

nemůže řešit a nová vláda nepředložila ani elementární návrhy, jak bude 

postupovat. 

KSČM je připravena na levicovou alternativu programového prohlášení vlády a 

předloží občanům program pro neprivilegované, kteří zůstávají dlouhodobě mimo 

zájem všech polistopadových vlád. Nyní ale občané s hrůzou sledují růst životních 

nákladů, aniž by se dočkali návrhů řešení této krize kapitalismu. Spolu s nimi 

proto odmítáme jednorázové energetické žebračenky z návrhu pravice, které 

budou nutit lidi stát dlouhé fronty na úřadech s nejistým výsledkem. 

Odmítáme jednostrannost této podpory, která nezohledňuje další skupiny občanů 

doposud ekonomicky stabilních a vržených do energetické chudoby více než 

300% zvýšením záloh na elektrickou energii a plyn s vyúčtováním snad za rok. 

Občané očekávají řešení svého problému dnešního dne, ne sliby do budoucna! 

Senioři nesmí platit zálohy na energie větší, než je jejich důchod! Lidé, kteří 

investovali do nových zdrojů energie a ekologických kotlů, se cítí zrazeni svou 

vládou! KSČM vyzývá končící vládu, okamžitě zastropujte ceny energií na úrovni 

roku 2020 + 25 %! 

Vítězné koalice, přestaňte bojovat o svá korýtka a podpořte toto řešení, které je 

jediné schopné zvrátit pád statisíců občanů České republiky pod hranici chudoby. 

VV ÚV KSČM 

Setkání se vzpomínkou na Ludvíka Svobodu 
Dne 18. září 2021 se na hřbitově v Kroměříži uskutečnilo pietní setkání zástupců 

vlasteneckých spolků a organizací sdružených ve Vlasteneckém fóru ČR u hrobu 

prezidenta ČSSR, arm. gen. Ludvíka Svobody, od jehož úmrtí 20. září uplynulo 

42 let. Za svobodné Československo bojoval ve dvou světových válkách. 

Ludvík Svoboda je symbolem statečnosti a odvahy, kterou projevil při 

osvobozování Československa jako velitel 1. čs. armádního sboru spolu s Rudou 

armádou. Účasten byl v zastoupení dcery Ludvíka Svobody Zoe Klusákové-

Svobodové jeho vnuk Miroslav Klusák. Připomněl osudy účastníků domácího 

odboje. Řada členů rodiny Ludvíka Svobody to zaplatila svými životy. Věnec 

k hrobu položil i generální konzul RF v Brně. S projevem vystoupila profesorka 

Miroslava Poláková, která stejně jako další účastníci konstatovala, že současná 

paměť národa je děravá. Podle mpř. ČSBS Emila Kulfánka se v dnešní době 

pravda vydává za dezinformaci a opačně. Dějiny českého národa jsou 
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překrucovány. Veřejné hanění Svobodova jména je zavrženíhodné a 

neodpustitelné. Josef Augustin spolu se sestrami Anežkou Nezvalovou a Helenou 

Veselou podal svědectví o ukrytí Svobodovy ženy a dcery ve Džbánicích za 

německé okupace. 

Za Společnost Ludvíka Svobody, z.s. se setkání zúčastnil předseda Ludvík Engel a 

členové výboru Jaroslav Adamík a Miroslav Klusák. Předseda SLS, z.s. kromě 

vzpomínek na Ludvíka Svobodu, s nímž za války bojovali v armádním sboru jeho 

rodiče, informoval o připravovaném vydání knihy pod názvem Symbol. 

Z projevů na tomto setkání vyplynulo, že kdyby odbojáři nebojovali, kdyby 

nedošlo k porážce fašismu, mnoho mladých lidí by se vůbec nenarodilo. Proto je 

nutné příběhy dějin si připomínat a předávat je dalším generacím. 

Ing. Jaroslav Adamík 

 

 

Jak by měl vypadat Zpravodaj? 
Pokud se na jednání některých výročních členských schůzí i okresní konference 

vedla diskuze ke zpravodaji, jsem přesvědčen, že reakce by měla být i na 

stránkách Zpravodaje samotného. 

Zápisy ze členských schůzí před konferencí jsem četl, objevilo se tam tvrzení, že 

Zpravodaj je bulvár, bez nějakého bližšího vysvětlení. S. Badinková pak na 

konferenci sdělila, že takto zaznamenala konkrétní výrok člena. 

Přímo na konferenci jsem reagoval tak, že na základě takového tvrzení mohu 

Zpravodaj jen těžko nějak vylepšit. Bulvár, pokud je mi známo, je zaměřen na 

zábavnost informací, šokující sdělení a drby typu „kdo měl příliš krátkou sukni či 

špatně padnoucí šaty“. Jsem přesvědčen, že takový Zpravodaj rozhodně není, 

zábavný je snad jen tradiční vtip na konci (u kterého se ještě vždy ptám kolegů 
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z VV OV, zda není třeba nevkusný). Zpravodaj je možné zlepšit na základě 

konkrétních připomínek, např. že je tam moc toho a málo toho. 

Další výtka, kterou jsem na konferenci zaznamenal, tvrdila něco ve smyslu, že 

Zpravodaj je jakousi sebeprezentací VV OV. Jedním faktem je, že ve Zpravodaji 

se objevují i názory VV OV a jeho členů, proč by je tam řádně zvolené vedení 

okresní organizace neprezentovalo. Druhou rovinou je to, že při tvorbě 

Zpravodaje pravidelně procházím politické profily členů naší OO na internetu a 

hledám vhodné věci ke zveřejnění ve Zpravodaji, včetně např. profilu 

s. Badinkové. A to vynechávám spoustu vlastních vyjádření, právě proto, že bych 

nerad Zpravodaj zneužíval k nějaké přílišné sebeprezentaci. Třetí rovinou je to, že 

si nepamatuji, že by nějaký člen naší okresní organizace nedostal v našem 

Zpravodaji prostor k vlastnímu vyjádření. Pokud si dobře pamatuji, naposledy 

jsme článek zaslaný členem strany odmítli v době, kdy se o Zpravodaj staral ještě 

s. Hovadík (dělal to roky, díky mu za to), na čemž se tehdy VV OV shodl 

jednomyslně. Ano, je pravdou to, že v poslední době jsme některé články krátili, 

ale Zpravodaj není nafukovací, a vždy bylo řádně uvedeno, že článek byl krácen. 

Tedy – budu rád za každou smysluplnou připomínku, kterou ke Zpravodaji 

pošlete. Za kritiku i za pochvaly. A hlavně – pokud budete mít něco 

zajímavého ke sdělení ve Zpravodaji, pište nám. Vzhledem k blížícím se 

komunálním volbám uvítáme zejména příspěvky obecních zastupitelů. Jak se žije 

ve vaší obci, jak jste se na obecních jednáních postavili za občany. Je to Zpravodaj 

nejen náš, ale i váš – vás všech čtenářů. 

Ing. Michal Kostka 

Smutné sdělení 
S lítostí oznamujeme, že naši okresní organizaci dne 23. 9. 

opustila Jaroslava Hošková ze ZO Kroměříž č. 23. Bylo jí 

úctyhodných 94 let. 

 

Zasáhla nás také zpráva o úmrtí Jana Bartošíka ze ZO Koryčany. Ten nás opustil 

v září v 89 letech. 

 

Další úmrtí, které nás postihlo 25. 10., se týkalo Jindřicha 

Ešlera ze ZO Kroměříž č. 2. Bylo mu 81 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 – 1. místopředsedkyně OV) 

734 430 266 (pevná linka – jen v provozní době) 

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. 

Provozní doba OV KSČM Kroměříž 
Pondělí – středa 9.00 – 16.00 hod. 

Čtvrtek – neděle po předchozí domluvě telefonem či e-mailem 

Pro zasmání 

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