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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
březen 2018 

Vážené soudružky, Vážení soudruzi, 
Okresní organizace KSČM v Kroměříži už má v tuto dobu za sebou okresní 

konferenci a první zasedání nově zvoleného okresního výboru. Jak jistě víte, stala 
jsem se novou předsedkyní. Chci tuto funkci vykonávat zodpovědně, s vděkem za 

důvěru, kterou jste mi dali, ale také pokud možno moderněji, akčněji, tak, jak si 

tato doba žádá. I proto jsem oslovila do výkonného výboru soudruhy, kteří se vám 
možná zdají mladí a nezkušení, na druhou stranu už ukázali, že umí pracovat, mají 

to v hlavě srovnané a mají nám všem co nabídnout. Budeme se snažit kvalitně 

navázat na práci předchozího vedení, ale snad se nám podaří vnést do práce i nové 
impulzy. 

Na podzim nás čekají komunální volby. Sice na nás teď útočí tuhé mrazy, ale jaro 

se rychle blíží a podzim jakbysmet. Nemáme na co čekat a musíme se pustit do 

práce. Potřebujeme zaktivizovat všechny, kteří mohou a chtějí přiložit ruku k dílu. 
VV OV KSČM chce pomoct našim základním organizacím nejen s přípravou 

komunálních voleb, volebními programy, ale již se samotným sestavováním 

kandidátních listin a to také tam, kde naše ZO nejsou. V řadě obcí se to stává 
problém a je třeba napnout síly a soustředit je právě na komunální volby.  

Marie Pěnčíková 

předsedkyně OV 

K 
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Výsledky okresní konference v Kroměříži… 
Jak jste si mohli přečíst i v našem okrese máme za sebou jednání většiny 
výročních členských schůzí, obou městských konferencí a jednáni konference 

okresní. Všechna tato jednání byla ovlivněna velmi špatným výsledkem KSČM 

v podzimních parlamentních volbách, snahou odhalit příčiny nejhoršího volebního 
výsledku strany od jejího založení. Důležitým úkolem bylo najít řešení, jak 

zastavit pokles popularity levice a obnovit význam a autoritu jediné levicové 

strany ve společnosti. Názory na příčiny volební porážky se různily, někde bylo 

voláno po rozsáhlých personálních změnách, měně se hovořilo o aktivitě každého 
z nás a o vlastním podílu na dosažených výsledcích.  

Postupně na stranických jednáních převládla výzva, aby opadly vášně a emoce a 

byl svolán X. sjezd KSČM, který by řešil jak otázky personální, ale i programové 
orientace na další období. Emoce, které mnohdy hovořily o restartu a nutnosti 

zásadních personálních změn se ukázaly jako neopodstatněné, spíš je hovořeno o 

klidu na jednání, reformování systému práce stranických orgánů a hledání 

obnovení aktivity stranických organizací a jednotlivců. 
Okresní konference se uskutečnila v sobotu 17. 2. 2018 na OV KSCM 

v Kroměříži za účasti 31. delegátů z 37 zvolených. Jednání se zúčastnili 1. 

místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, místopředseda ZLKV s. Pavel Kroča a 
poslanec PS PČR s. Vladimír Koníček. 

Hodnocení činnosti okresní stranické organizace bylo stručnou charakteristikou 

výsledků práce od okresní nominační konference. Hodnocení organizační, 
obsahové a personální přípravy konference bude zřejmě ještě samostatně 

provedeno na zasedání nově zvoleného 13. členného Okresního výboru. 

Samostatně bude zřejmě i vyhodnocena diskuse z jednání a s jejími náměty budete 

postupně seznamováni. 
Na závěr jednání bylo přijato Usnesení okresní konference, které přikládáme 

v plném znění. 
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Usnesení okresní konference KSČM Kroměříž 

Okresní konference KSČM Kroměříž, konaná dne 17. února 2018 zhodnotila 
činnost okresní organizace KSČM za období od poslední nominační konference 

KSČM, konané dne 27. ledna 2017, provedla kontrolu plnění závěrů IX. sjezdu 

KSČM, VČS. Projednala a stanovila zaměření činnosti a úkoly na další období 
v Okresní organizaci KSČM Kroměříž. 

Okresní konference KSČM Kroměříž schvaluje: 
„Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM“ od poslední konference 

přednesenou s. Hlobilovou, předsedkyní OV KSČM;  
„Zprávu o činnosti ORK KSČM Kroměříž“ přednesenou s. Gábou, 

místopředsedou. ORK; 

„Zprávu o činnosti ORoK KSČM Kroměříž“ přednesenou s. Kuchaříkem, 
předsedou ORoK; 

„Zprávu mandátové komise“ přednesenou s. Danou Zahradníkovou, předsedkyní 

mandátové komise 

„Zprávu volební komise“ přednesenou s. Michalem Kostkou, předsedou volební 
komise 

„Zprávu návrhové komise“ přednesenou s. Jaroslavem Adamíkem, předsedou 

návrhové komise 
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Okresní konference KSČM Kroměříž zvolila: 

Okresní výbor KSČM Kroměříž ve složení: 
předseda Okresního výboru KSČM Kroměříž: s. Marie Pěnčíková 

členové: ss. Eva Badinková, Luděk Červík, Zdeněk Hlobil, Zdeňka Hlobilová, 

Ivana Chmelařová, Viktor Chrást, Radim Klimek, Michal Kostka, Miroslav Kovář, 

Jaroslav Procházka, Kateřina Srncová, Tomáš Vukelič. 

Okresní revizní komisi KSČM Kroměříž ve složení: 
předseda: s. Rudolf Jurina 

členové: ss. Karel Gába, Jaroslav Chalupa, Josef Jurka, Naděžda Nakládalová 

Okresní rozhodčí komisi KSČM Kroměříž ve složení: 
předseda: s. Bohumil Kuchařík 
členové: ss. Luděk Maňásek, Dana Zahradníková 

členy Zlínského krajského výboru KSČM za OO KSČM Kroměříž ve složení: 

ss. Marie Pěnčíková, Eva Badinková, Michal Kostka 
člena Zlínské krajské revizní komise KSČM za OO KSČM Kroměříž: s. Josef 

Jurka 

člena Zlínské krajské rozhodčí komise KSČM za OO KSČM Kroměříž: s. 

Bohumil Kuchařík 
člena Ústředního výboru KSČM za OO KSČM Kroměříž: s. Jaroslav Procházka 

delegáty dle stanoveného klíče na Krajskou konferenci KSČM Zlínského kraje 

v Kroměříži: 
ss. Jaroslav Adamík, Eva Badinková, Luděk Červík, Zdeňka Hlobilová, Ivana 

Chmelařová, Josef Jurka, Michal Kostka, Marie Pěnčíková, Jaroslav Procházka, 

Dana Zahradníková 
náhradníky: ss. Miroslav Kovář, Jarmila Sedlaříková 

delegáty na X. Sjezd KSČM v Praze: ss. Eva Badinková, Zdeňka Hlobilová, 

Rudolf Jurina, Marie Pěnčíková, Jaroslav Procházka 

náhradníky: ss. Zdeněk Hlobil, Radim Klimek 

Okresní konference KSČM Kroměříž doporučuje: 
na funkci předsedy KV KSČM Zlín: s. Pavla Kroču 

do vedení KSČM: ss. Vojtěch Filip, Kateřina Konečná, Leo Luzar, Filip 

Zachariáš, Zdeněk Ondráček, Stanislav Grospič, Stanislav Mackovík, Hana 
Aulická – Jírovcová, Zdeněk Štefek, Josef Skála, Marie Pěnčíková, Petr Šimůnek 
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kandidáty do Evropského parlamentu: ss. Eva Badinková, Kateřina Konečná, 

Michal Kostka, Jiří Maštálka, Marie Pěnčíková, Kateřina Srncová 

Okresní konference KSČM Kroměříž ukládá: 

Okresnímu výboru KSČM Kroměříž, Městským radám a ZO 
KSČM: 
1. pro zabezpečení voleb: 

zajistit výběr vhodných odborně zdatných, perspektivních, politicky připravených 

kandidátů pro komunální volby (zastupitele) 
zaměřit aktivní volební kampaň dle místních zvyklostí okresu a míst, hledat nové 

možnosti jak volební kampaně zkvalitnit a zefektivnit; 

2. pro zkvalitnění vnitřního života KSČM: 

věnovat pozornost organizační a obsahové přípravě členských schůzí ZO a besed 
v rámci působnosti ZO; 

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 a webových 

stránek OV KSČM http://kromerizsko.kscm.cz;  

4. při práci se zastupiteli, mládeží, podnikateli a funkcionáři ve spolcích 
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 (např. ustavení klubu společenských věd 

při OV KSČM Kroměříž, aktivní spolupráce členů ZO při tvorbě webových 

stránek OV KSČM Kroměříž formou aktuálních příspěvků apod.); 
udržet stávající trend hospodaření, dále stabilizovat hospodaření OV a 

jednotlivých ZO KSČM; 

vytipovat vhodné kandidáty na obměnu funkcionářů KSČM, aktivně je postupně 

zapojit do práce ve stranických funkcích na úrovni ZO, MěR a OV KSČM; 

http://kromerizsko.kscm.cz/


6 
 

Okresní konference KSČM Kroměříž vyzývá: 
představitele Zlínského kraje, aby ke zdravotnictví přistupovali s respektem 

k dlouhodobě utvářené regionální struktuře, která je v současnosti personálně i 
ekonomicky stabilizovaná. Současný stav odpovídá dlouhodobé koncepci rozvoje 

zdravotnictví přijaté Zastupitelstvem Zlínského kraje v roce 2013 a nevyžaduje 

zásadní změny. 
Občané kroměřížského regionu jsou znepokojeni přístupem vedení Zlínského 

kraje ke strategii a koncepci zdravotnictví v kraji. Příprava klíčových dokumentů a 

avizované přijetí zásadních rozhodnutí bez možnosti vyjádření a 

spoluzodpovědností samospráv dotčených regionů a odborné veřejnosti je v 
otázkách, které se dotýkají každého občana, obzvláště citlivá. Neprůhledné a 

překotné jednání vedení Zlínského kraje nahrává spekulacím, vyvolává neklid 

mezi zaměstnanci a zejména v široké veřejnosti. 
KSČM Kroměříž 

Ustavující jednání OV 
První jednání nového OV se uskutečnilo v pátek 23. 2. 2018. Byl zvolen nový VV 
OV ve složení: 

- Ing. Marie Pěnčíková, předsedkyně OV 

- Zdeňka Hlobilová, místopředsedkyně OV 

- Ing. Michal Kostka, místopředseda OV 
- Radim Klimek 

- Ing. Kateřina Srncová 

Byla ustavena též Komise OV pro média a komunální politiku. Členové OV se 
dohodli na změně úředních hodin OV, které najdete na konci zpravodaje. 

Informace z jednání Městské konference KSČM 
Kroměříž 
V úterý 23. února 2018 se v prostorách OV KSČM na Hanácké náměstí 

v Kroměříži uskutečnilo jednání městské konference KSČM.  
16 delegátů z 8 ZO KSČM a 4 hosté obdrželi na úvod jednání řadu písemných 

podkladů, které hodnotily plnění Volebního programu Městské stranické 

organizace pro volební období 2014-2018 ve městě Kroměříž.  Stav a rozvoj 
členské základny za roky 2009-2018 v jednotlivých ZO ve městě a Návrh 

Usnesení městské konference včetně stanovení hlavních úkolů pro další období. 

Po úvodních procedurálních otázkách vyslechli účastníci zprávu o činnosti 
Městské rady za uplynulé volební období, kterou přednesl předseda MěR s. 

Adamík Jaroslav, který zevrubně zhodnotil činnost městské organizace. Ocenil 
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zejména práci předsedů ZO, členů MěR a spolupráci s OV KSČM, LKŹ Haná a 

Společností Ludvíka Svobody. Ocenil i práci zastupitelů města při realizaci 
Volebního programu ve městě. 

Na jednání byla zvolena a potvrzena MěR ve složení, ss. Brázdilíková, Adamík, 

Procházka, Jurina, Kostka, Štěpánková, Kollár, Kavan. Veřejným hlasováním byl 

zvolen předsedou MěR s. Adamík Jaroslav, revizorkou MěR s. Konečná Ludmila. 
Uskutečnilo se i první zasedání MěR, kde byl potvrzen do funkce místopředsedy 

MěR s. Procházka Jaroslav. 

V diskusi na jednání bylo hovořeno mimo jiné o problematice situace 
v Kroměřížské nemocnici, kde byla jednat naše krajská zastupitelka Eva 

Badinková  s ředitelkou Lenkou Mergentálovou k objasnění stávajícího stavu a 

podivných informací o možnosti uzavření některých oddělení nemocnice ze strany 
hejtmana Čunka. Dále byla diskutována situace v odběru Haló novin, schůzové 

činnosti, perspektivách práce jednotlivých ZO – snižování počtu ZO není řešením 

– nutno uvažovat o jiných formách informovanosti členské základny. Pozornost je 

upřena na sestavování kandidátní listiny pro komunální volby. Jednání pozdravila 
předsedkyně OV KSČM s. Hlobilová a poděkovala za aktivitu členské základny. 

Na závěr jednání bylo schváleno konkrétní a jasné usnesení, které mimo jiné 

doporučilo všem členů městské organizace volit ve II. kole prezidentem M. 
Zemana. Dále bylo rozhodnuto doplnit do Volebního programu pro komunální 

volby v Kroměříži zajištění komplexní zdravotní péče a podpořit stanovisko 

vedení města k zachování všech oddělení Nemocnice Kroměříž. 
RSDr. Jaroslav Procházka 

Z jednání holešovských komunistů – městská 
konference Holešov 
V pátek 19. února 2018 se v Holešově uskutečnilo jednání městské konference 

KSČM.  
Konference se zúčastnilo 19 delegátů ze 4 ZO KSČM. Jednání bylo, jako již 

tradičně, po organizační i obsahové stránce perfektně připraveno. 

Do obsáhlé diskuze se zapojilo 12 účastníků jednání.  Diskutující mluvili o 

složitosti společenského dění – není rozumět našim politikům, lidé jsou 
manipulování sdělovacími prostředky, které šiří většinou lži a pomluvy. Tématem 

k diskusi byla podpora a ocenění práce našich zástupců v komisích Zastupitelstva 

města – kdy je práce ze strany občanů kladně hodnocena. Účastníci jednání byli 
zevrubně seznámeni se situací v krajském zdravotnictví, kdy jsou často ze strany 

vedení kraje ventilovány poplašné informace o rušení některých oddělení, 

slučování lůžkového fondu v Kroměřížské nemocnici.  
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Uskutečnilo se jednání krajské zastupitelky Ing. Badinkové u ředitelky MUDr. 

Mergenthalové, která ocenila zájem komunistů o podporu zachování 
plnohodnotné zdravotní péče. Bude následovat řada jednání s maximálním úsilím 

podpořit Kroměřížskou nemocnici. 

V závěrečných doporučeních konference je konstatováno: 

- nutnost zefektivnění politiky KSČM v PS PČR, na kraji, ve městech a 

obcích, styl práce KSČM na veřejnosti                      

- provádět neustálou osvětu, vysvětlovat, argumentovat, psát, 

přemýšlet, jak se dostat do podvědomí lidí /vývěsky, letáky, petice/  
- usilovat na 10. mimořádném sjezdu KSČM o změnu ve vedení strany, 

usilovat o modernizaci metod a stylu práce strany 

- prosazovat program strany na všech zastupitelských úrovních 

- zainteresovat všechny členy ZO na seznamování občanů s Volebním 

programem KSČM 

Na jednání byla zvolena a potvrzena MěR ve složení, ss.Hřeben Štaudnerová, 

Kovář, Nedorostek, Hlobil, Tureček. Předsedkyní MěR byla znovu zvolena 
Ludmila Hřeben Štaudnerová a revizorkou Jiřina Šášková.  

Na závěr jednání bylo schváleno konkrétní a jasné usnesení, ve kterém konference 

MěO KSČM oceňuje dosažené výsledky a děkuje za vykonanou práci všem 
členům MěR KSČM, členům výborů a vedoucím stranických skupin ZO, členům 

MěO pracujících ve vyšších stranických orgánech, zastupitelům KSČM, kteří 

pracovali a plnili úkoly v ZM Holešova včetně našich zástupců za KSČM ve 
výborech ZM a komisích RM. 

Redakční rada Zpravodaje 

Okénko krajské zastupitelky 

Začal mi další volební rok jako krajské zastupitelky Zlínského kraje. Že to bude 

rok, kdy nás zastupitelé čeká hodně práce, je více než jasné. Ne jen, že se ukazuje 

stále více arogance hejtmana Čunka a jeho domělá schopnost vidět až za roh, ale i 

neschopnost kolegů zastupitelů najít společnou cestu při řešení problémů. A co 
bude hýbat společností? Bude to hlavně téma -zdravotnictví. To je již několik 

týdnů na žebříčku problémů jako číslo jedna. Nicméně nemůžeme zapomenout ani 

na dopravu, či opět nám již známou holešovskou zónu. O tom všem a ne jen o tom, 
Vás budu informovat v rámci našich setkání a také vydávání „Zpravodaje“. 

Ing. Bc. Eva Badinková 
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Byli jsme první 
Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání dne 5. 2. 2018 obdrželo minutu 
před svým jednáním do e- mailových schránek materiál nazvaný „Základní směry 

řízení nemocnic založených Zlínským krajem pro období 2018-2020“. 

Je to pohled současné krajské koalice na zdravotnictví a také představa o 

fungování zdravotnictví v kraji. 
Zásadní změny fungování celého systému zdravotnictví ve Zlínském kraji se vešly 
na 23 stránek. Bohužel pokud člověk pozorně čte, najde tam spíše jen 

překopírovaný koncept materiálu připravený pro nemocnice z let minulých. 

Za zvláštní pozornost pak stojí pasáže, které se týkají jednotlivých nemocnic. 

Hlavním mottem je centralizace nejen super - specializované, ale i tzv. 
specializované péče, která se teď provádí v tzv. okresních nemocnicích a její 

přesun vesměs do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Dočteme se zde mimo jiné 

i o záměrech přesouvat zaměstnance mezi nemocnicemi, centralizaci 
pohotovostních služeb do Zlína, slučování dnes samostatných oddělení nemocnice 

například chirurgie, ortopedie, gynekologie a urologie do jednoho a další závažné 

změny s dopadem na péči poskytovanou v jednotlivých nemocnicích. 

Co by to znamenalo pro Kroměřížskou nemocnici a.s. a zejména pro občany 
Kroměřížského okresu, nechci ani domýšlet.  

Jak vychází jednotlivé návrhy z ekonomického hlediska, také není jasné, 

neplánuje se ani žádná komplexní oponentura. Materiál má projednat Zdravotní 
výbor Zlínského kraje, dozorčí rady nemocnic a následně Zastupitelstvo Zlínského 

kraje dne 23. 4. 2018.  Navržené změny jsou natolik zásadní, že by se o ně občané 

měli zajímat a se svým názorem seznámit zastupitele, ať již ve městě nebo kraji, 
ať jsou zvoleni za jakoukoliv stranu. Zdravotnictví je přeci věcí veřejnou a ať 

chceme nebo ne, lékaře potřebujeme již od narození. 

Já jsem v rámci svého mandátu krajské zastupitelky navštívila ředitelku 

kroměřížské nemocnice. Paní ředitelce jsem přislíbila podporu a pomoc při 
zachování nemocnice v současném stavu. Nemocnice je ve velmi dobré kondici a 

to se bohužel některým nelíbí.  

Prostě úspěch se nenosí.  
Jednání o zachování stávající péče bude bouřlivé, neboť p. Čunek se nerad vzdává 

a přiznání, že něco udělal nekompetentně, u něj nepřipadá v úvahu. 

Nejde ale o něj, jde o všechny občany ve Zlínském kraji. To je přeci to oč tu běží, 
o nás všechny. 
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foto Ing. Bc. Eva Badinková 

VII. sjezd Odborového sdružení Čech, Moravy a 
Slezska 
Delegáti VII. sjezdu Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska se sešli 3. 

prosince v Nymburce, aby zvolili nové orgány této odborové centrály a projednali 
její strategii pro další období. Z našeho okresu se sjezdu zúčastnily s. Jiřina 

Procházková a s. Jana Štěpánková. Ze zahraničních hostů byli přítomni kromě 

generálního tajemníka Světové odborové federace George Mavrikose i 
představitelé syrských, řeckých, srbských a rakouských odborů a zástupci 

ambasády KLDR. Na sjezdu v diskusi vystoupili i předsedkyně Levicového klubu 

žen Květa Šlahúnková, předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes a předseda Sdružení 

nájemníků Milan Taraba. 
Předseda OS ČMS, poslanec Stanislav Grospič v úvodním slově zdůraznil, že od 

minulého sjezdu před čtyřmi lety se vnitropolitická i zahraničně politická situace 

ještě více vyhranila.“Se znepokojením sledujeme růst vojenských intervencí, 
roztáčení zbrojení, eskalaci regionálních válečných konfliktů, které přeskakují i na 

náš kontinent.“řekl. USA, Velká Británie, Francie, Itálie i Německo podle něj 

oprašují své staré koloniální zájmy, jichž se nikdy nevzdaly a ženou svět do 
dalších válek. Grospič připomněl, že tato politika zplodila režim na Ukrajině, 

vyvolává protiruskou hysterii a postupně USA, NATO a EU připravují otevřenou 

agresi vůči Ruské federaci. Protiruské sankce přitom poškodily i naši českou 

ekonomiku. I odbory mají právo nesmyslnou imperialistickou politiku odmítnout, 
protože lidé mají právo žít v míru, řekl Stanislav Grospič. Generální tajemník 

Světové odborové federace (SOF) Georgi Mavrikos ve svém vystoupení 

připomněl, že právě Československo bylo po desetiletí sídlem jejího ústředí. 
Hlavním tématem SOF je boj proti kapitalismu, proti vykořisťování člověka 



11 
 

člověkem. Potřebujeme bojovné, radikální, třídně orientované odbory, které 

vyjdou do ulic bojovat proti vládám, zdůraznil Mavrikos. 
Předsedou OS ČMS byl opět zvolen Stanislav Grospič, místopředsedy se stali Petr 

Mareš a Stanislav Mlčák. Funkci výkonného tajemníka zastává nadále František 

Křížek. 

Procházková Jiřina 

Děkovný dopis 
Drazí soudruzi z Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. Chci vám 

z celého srdce poděkovat za skvělou pohostinnost již jste mi poskytli během mého 
pobytu v Praze, na VII. Sjezdu vaší organizace. Při této příležitosti přijměte mé 

nejvřelejší blahopřání k opětovnému zvolení soudruha Stanislava Grospiče za 

předsedu OS ČMS i ke zvolení všech soudruhů do jeho orgánů. Přeji vám hodně 
zdraví a hodně úspěchů při plnění povinností organizace v boji dělnické třídy ve 

vaší zemi. Jsem přesvědčen, že díky vaší činnosti se úloha vaší organizace bude i 

nadále prosazovat ve prospěch vašeho lidu, že Světová odborová federace i OS 

ČMS budou pokračovat a i nadále posilovat naše vřelé vztahy a spolupráci. 
George Mavrikos generální tajemník SOF 

Pro zasmání 
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Napsali jste nám 

Zážitky z dovolené na Kubě  
Ne nadarmo se Kubě říká „Perla Karibiku“ je největším ostrovním státem právě 
zmíněného Karibiku se stále ještě fungujícím socialistickým režimem. Velkými 

lákadly jsou zelené kopce a krásná koloniální města.  Tradiční drinky mojito, piňa 

colada, daiquiri a cuba libre zde chutnají nejlépe na celém světě. Počasí v červenci 

bylo jako u nás s rozdílem vanoucího vlhkého mořského vzduchu. Ubytování jsme 
měli v největším letovisku Varadero s 20 km bílých neposkvrněných pláží, jediný, 

kdo tento dojem kazil, byli právě turisté, kteří nechávali na plážích špačky od 

cigaret, brčka a kelímky. Je nutno podotknout, že Kubu objevil v roce 1492 
Kryštof Kolumbus. V Havaně v hlavním městě Kuby jsme nejprve zavítali do 

Starého města, které je od roku 1982 památkou UNESCO. Prošli jsme náměstí 

Plaza de La Catedral, Plaza de Armas a vojenskou pevnost El Morro a La Cabaňa. 

V nedalekém obchodně s doutníky jsme koupili pár vzorků oblíbené značky 
Fidela Cohibu a oblíbenou značku Che Montecristo. Ještě jsme stihli prohlédnout 

Plaza de la Revolución s obličejem Che Guevary na budově ministerstva vnitra. 

Hned naproti se nachází obrovský betonový obelisk a socha José Martí, vůdčí 
osobností kubánského hnutí za nezávislost na Španělsku. Málem bych zapomněla, 

na Kubě se budete cítit jako v muzeu veteránů pod širým nebem.       

Další zastávkou na naší cestě po Kubě bylo městečko Trinidad s úžasnou 
španělskou koloniální architekturou, které zbohatlo díky pašování s otroky a 

cukrem. Procházku spletitými uličkami dlážděných dlažebními kostkami za zvuku 

salsy dokresluje výhled na domy s vystrčenými mřížemi zdobenými mozaikou.  
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Mnoho cestovatelů se v Cienfuegos zastaví na své cestě do Trinidatu, nebylo tomu 

jinak i u nás. Centrum města je velmi atraktivní s neoklasicistickými domy 
v pastelových barvách. Důležitým místem ve městě je Parque José Martí, jedno 

z největších náměstí v zemi.  

Poslední zastávkou byla  Santa Clara. Nachází se tu muzeum a mauzoleum 

nejobdivovanějšího revolučního hrdiny Ernesta Che Guevary a jeho 16-ti 
spolubojovníků.  Zde se konala poslední bitva. Začala 28. prosince 1958 a 

skončila 1. ledna 1959, kdy se roznesla zpráva o Batistově útěku ze země. Ve 

městě je i zrekonstruovaná scéna vykolejení obrněného vlaku během bitvy o Santu 
Claru.      

Náš zážitek z Kuby ještě umocnil svatební obřad v luxusním hotelu přímo 

v nedalekém altánku s výhledem na moře a večeří při západu slunce. Vše 
pochopitelně za doprovodu kubánské hudby se sklenicí španělského sektu.    

Země bílých pláží, pohodových lidí, rytmické hudby, krásné přírody, 

všudypřítomných doutníků a kvalitního rumu vás určitě nezklame.   

Žel i Karibik zastihla smutná událost, prohnal se tu nedávno hurikán Irma.   
VIVA CUBA!  

Kateřina Ambrožová Srncová  

Poděkování…. 
Na jednání okresní konference 

KSČM jsem byl oceněn 

NÁRODNÍ RADOU KLUBU 
ČESKÉHO POHRANIČÍ 

plaketou ZA OBĚTAVOU 

PRÁCI PRO VLAST. 

Velmi si tohoto ocenění vážím, 
zejména proto, že jsem 

v pohraničí dlouhá léta žil a 

pracoval a stále se mezi 
ochránce hranic rád vracím. 

Jsou to poctiví, čestní a 

pracovití lidé, kterých si 
nesmírně vážím. 

Chci poděkovat i všem komunistům, kteří mě navrhli na výročních členských 

schůzích za člena Ústředního výboru KSČM a delegátům okresní konference, že 

mě do této významné funkce zvolili. Beru to jako poctu a ocenění mé dosavadní 
práce a jako závazek a výzvu. 

ČEST PRÁCI 

RSDr. Jaroslav Procházka, člen ÚV KSČM 
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Gratulace!!!!! 
Vážení přátelé, soudruzi, soudružky 

mnozí z Vás oslavili, nebo v brzké době oslaví narozeniny. Dovolte mi za nás za 

všechny, popřát Vám mnoho zdraví, klidu a osobní spokojenosti.  Všem zasíláme 
pomyslnou kytičku s přáním všeho dobrého. 

Jubilea slaví 
Baladová Jana Mgr. - 80, Bartošík Jan - 86, Beutelová Ivanka - 80, Bobková 

Marie - 87, Bornová Milena - 91, Bozděch Josef - 88, Brázdil Miloš - 85, Bulko 
Jan - 65, Červíková Irena - 65, Dlabajová Emilie - 89, Domanská Irma - 86, 

Dosoudilová Jiřina - 65, Dvořák Josef - 85, Dvořáková Marie - 88, Foltýnová Jana 

- 70, Galatíková Blažena - 88, Galušková Jaroslava - 70, Hálová Jarmila - 60, 
Hnila Oldřich - 85, Hochmanová Ludmila - 86, Horák Josef - 70, Horsák Jaromír - 

90, Hošková Jaroslava - 91, Huličníková Božena - 88, Idesová Jana - 65, Jablunka 

Jan - 65, Jablunková Zdeňka - 88, Janů Věra - 89, Jarý Josef - 89, Jurčík Ladislav 
- 94, Kavan Luboš Ing. - 75, Kotek Miroslav - 88, Kouřil Jaromír - 93, 

Koutňáková Libuše - 75, Křemenský Miloš - 92, Kubáňová Marie - 92, Kužel 

Josef - 75, Levec Čestmír - 87, Libosvárová Edita - 85, Machalová Ludmila - 91, 



15 
 

Medek Vladimír - 75, Mifek Bartoloměj - 89, Mrhálek Antonín - 60, Němčíková 

Marie - 88, Nováková Marta - 89, Ondruch Josef - 86, Peška Miloslav - 85, 
Poledňáková Ludmila - 75, Pospíšilová Jaroslava - 86, Prnka Vladimír - 94, 

Procházková Drahomíra - 90, Rozhon Miroslav - 75, Sapper Hugo - 89, Sedláček 

František - 88, Sedlaříková Jarmila - 65, Skácelová Alena - 70, Snopek Václav - 

70, Stáhlová Božena - 80, Strnad František Ing. - 75, Strnadel Miroslav - 90, 
Strouhalová Marie - 94, Šebestík Ivan - 65, Šišková Františka - 86, Štěpánek 

Bedřich - 70, Štěpaníková Anna - 85, Štěpánková Jana - 75, Štětkař Jan - 75, 

Šubčíková Vlasta - 86, Švendová Jitka - 85, Uhlík Juraj - 99, Urbánková Marie - 
91, Valkoun Stanislav - 88, Valková Božena - 86, Vavroušková Danuše - 75, 

Vožda Alois - 88, Vránová Ludmila - 65 

Poděkování 
Všem děkujeme za články a postřehy nejen z politického života, ale i 

toho společenského.   
Těšíme se na další příspěvky a přejeme krásný začátek jara. 

Kontaktní údaje 
OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 725 607 317 (mobil – předsedkyně OV) 

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

  725 646 089 (mobil – mistopředsedkyně OV) 

e-mail:  mailto:ov.kromeriz@kscm.cz 

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

web:  https://kromerizsko.kscm.cz/cs 

Úřední hodiny OV 
Pondělí, středa, čtvrtek 9.00 – 16.00 hod. 

V jinou dobu dle domluvy telefonem či e-mailem. 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz
https://www.facebook.com/KSCMkromeriz
https://kromerizsko.kscm.cz/cs
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Co je pro Vás připraveno 

Oslava MDŽ 
Okresní organizace Komunistické strany Čech a Moravy, Levicový Klub 

žen Kroměříž a základní organizace Odborového sdružení Čech Moravy a 

Slezska 

Vás zvou na celookresní oslavu M D Ž do Kroměříže 

 
Oslava se uskuteční ve středu 14. 3. 2018 v 15. 00 hodin ve společenském sále 

DK, Komenského náměstí v Kroměříži. 
 

K  poslechu a tanci hraje Záhorská kapela 

Dobrá nálada podmínkou!! 

Vstupné dobrovolné 

Beseda s Evou Badinkovou 
V měsíci květnu se uskuteční pod záštitou LKŽ  beseda s Ing. Bc. Evou 

Badinkovou. Téma bude více než závažné: domácí násilí páchané na 

seniorech. 

Takže kdy a kde: 9. 5. 2018 v 16:00 hod. na OV KSČM Kroměříž 

Informace:  Jiřina Procházková 

Srdečně zvou 
členky LKŽ  Kroměříž 

Oslavy Prvního máje 
Tradičně 1. 5. 2018 od 14:00 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži. Na 

všechny se těšíme. 


