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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
červen 2017 

Vážené soudružky, soudruzi, milí čtenáři, 

dostává se Vám do rukou první číslo „Zpravodaje“, které je již v dříve 

avizované pozměněné podobě. 

Chtěli bychom Vám v něm i nadále přinášet vše, co by Vás mohlo 

zajímat. Budou to jednak zprávy z politického dění, ale i z života 

každodenního. Přečtete si články o tom, co se událo, co se chystá, co 

nás trápí, s čím jsme spokojeni či naopak. Chtěli bychom okořenit 

společensko-kulturní život a dát také prostor pro vyjádření  mladým. 

Uvítáme i vyjádření obecních zastupitelů k dění v jejich obcích. 

Věříme, že si v novém pojetí,, Zpravodaje“ najde každý to své. 

Budeme moc rádi, když  i vy přijdete se svoji troškou do mlýna a 

napíšete nám pár svých postřehů. Je mnoho věcí, které se kolem nás 

dějí, a my bychom Vás rádi o nich informovali.  

Přeji Všem příjemné čtení, krásné slunečné léto a budeme se těšit na 

první Vaše novinářské příspěvky. 

Ing. Bc. Eva Badinková 

K 
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488 miliard za rok do ciziny. 

Německo doženeme za 100 let, 

pokud vůbec, sdělila docentka 

Švihlíková a odsoudila, kam 

se dostalo naše hospodářství 

Pokud by růst životní úrovně 

pokračoval stejným tempem jako 

doposud, k Německu se přiblížíme za 

sto let anebo nikdy. Zahraničí nás 

vysává, ročně odcházelo z Česka 

okolo 500 miliard korun zisků a naše 

mzdy patří v Evropské unii vůbec k 

těm nejnižším. Až tak tvrdá kritika 

českého hospodářství zazněla z úst 

ekonomky Ilony Švihlíkové při 

prezentaci její nové publikace v 

ostravském Knihcentru. Zmíněné dílo 

s názvem „Jak jsme se stali kolonií“ 

mapuje vývoj české ekonomiky od 

takzvané transformace v 90. letech 

minulého století až po současnost.   

 „Já se především zabývám ve své 

poslední knížce tím, jak jsme se vůbec 

ocitli v tom stavu závislé ekonomiky a 

co se s tím dá dělat. Už tehdy, po roce 

1989, měly velký vliv nadnárodní 

korporace a my jsme se zařadili do 

světové ekonomiky jako země s 

levnou pracovní silou, a to se s námi 

táhne až dodnes. Kupónová 

privatizace nebyla tehdy ničím jiným 

než výprodejem národního bohatství 

pod cenou. Modernizace ekonomiky 

probíhala velmi pomalu a došlo také 

ke známému podcenění právního 

rámce privatizace a otevření prostoru 

pro mnohdy až triviální chování. 

Přitom jsme promarnili opravdu velmi 

dobré startovací podmínky, kdy jsme 

byli například mnohem méně 

zadlužení v zahraničí než Maďaři 

nebo Poláci,“ zahájila besedu Ilona 

Švihlíková. 

Za další zásadní chyby pak označila 

renomovaná pedagožka a ekonomická 

expertka výprodej bankovního 

sektoru, kdy okolo 97 procent aktiv z 

finančních ústavů se ocitlo v 

zahraničních rukou. Přitom prodej 

například velmi stabilní České 

spořitelny se odehrál za dost 

podhodnocenou sumu. Zachránit stav 

ekonomiky měli zahraniční investoři, 

ale tato očekávání se naplnila jen do 

dost omezené míry. Cesta formou 

neoliberální politiky (nezasahování 

státu do ekonomiky – „neviditelná 

ruka trhu“) tedy prakticky selhala.   

V současné době je podle docentky 

Švihlíkové velkým nešvarem odliv 

zisků z České republiky, protože v ní 

působí mnoho zahraničních firem. V 

roce 2014 to kupříkladu činilo 488 

miliard korun. „O tom se začalo 

mluvit až v poslední době, dříve to 

nikomu nechybělo, i když se 

uvažovalo v minulých letech i o 

snižování příspěvků postiženým, o 

krácení důchodů a podobně. Česká 

ekonomika totiž nevytváří vyšší 
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přidanou hodnotu, a přestože to zní 

hodně nelichotivě, jsme opravdu 

montovnou pro zahraniční 

společnosti, což se pak samozřejmě 

projevuje i na výši mezd. Jsme 

takzvaným příjemcem ceny, to 

znamená, že ji určuje vedení cizích 

firem, jež provozují u nás své dceřiné 

společnosti. My ty podmínky musíme 

bohužel akceptovat, i když výkon 

bývá v rozporu s ohodnocením,“ 

vysvětlovala ekonomická expertka s 

tím, že někdy ještě mateřské firmy si 

vytahují finance ze svých poboček i 

fingovanými IT pracemi nebo 

fiktivními konzultačními a 

vzdělávacími činnostmi.   

„Je také obrovský rozdíl mezi tím, co 

si v České republice vyprodukujeme a 

co z toho si tu můžeme nechat, tedy 

mezi hrubým domácím produktem a 

hrubým národním důchodem. 

Opravdu hodně nám toho utíká ven, 

což vyplývá i z mezinárodního 

srovnání. Zahraničí nás každý rok 

vysává víc a víc. Pak nám chybějí 

zdroje na mzdy i investice. Dále 

máme nespravedlivý daňový systém, 

který je založen na zdaňování 

zaměstnanců a jehož základním 

pilířem je výběr DPH. Takový model 

ekonomiky, který je založen na levné 

práci, nízké přidané hodnotě a odlivu 

zisků je dále neudržitelný, o tom se 

ale začíná mluvit až nyní a s velkým 

zpožděním. Pokud by se to nezměnilo, 

zůstali bychom definitivně na 

ekonomické periférii,“ upřesnila ještě 

Ilona Švihlíková.  

V České republice se pracuje hodně, 

ale za velmi nízké mzdy a máme zde 

také ve srovnání s ostatními zeměmi 

velký počet OSVČ. V tabulce 28 

evropských zemí jsme ve výši 

dosažených mezd obsadili až 22. 

místo, konstatovala dále v průběhu 

besedy ekonomka Švihlíková. Podle 

ní máme zhruba třetinové mzdy a 

čtyřicetiprocentní koupěschopnost 

oproti Německu, i když česká 

produktivita práce je vůči našim 

západním sousedům asi na dvou 

třetinách.  

„Odboráři z ČMKOS vypočítali, že 

takovým tempem růstu mezd bychom 

Němce dohnali za 100 let anebo 

vůbec. Oproti tomu Slovensko se 

začalo vyspělejším zemím už více 

přibližovat. Za minulých vlád jsme 

často slýchávali, že chudoba není u 

nás aktuální téma, jenže těch lidí, kteří 

jsou jen těsně nad ní, je v Česku 

strašně moc. Potom stačí i nějaký 

menší neočekávaný výdaj, třeba 

nemoc nebo náročnější oprava, a už 

do ní spadnou,“ doplnila ještě.  

Nejhůře jsou prý na tom v Česku 

samoživitelky a seniorky. Chybí také 

sociální bydlení, na které se začíná 

myslet až v současné době. Tato 

nepříznivá situace podle Švihlíkové 
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gradovala zejména za minulých 

pravicových vlád, které měly 

postupně rozkládat i státní správu, což 

se projevovalo i na snižování 

funkčnosti různých institucí, jako 

Úřadů práce, registrace vozidel a 

podobně. „Řádily“ zde různé skupiny 

soukromých osob, jež vysávaly státní 

finance, a vláda nechala veřejnost na 

holičkách. Kvetly korupce, lichva a 

exekuce.  

„Téměř každý se musel obávat toho, 

jestli mu náhodou někdo nezaklepe na 

dveře za to, že před 20 lety zapomněl 

jednou zaplatit za popelnici a 

nedostane pak horentní pokutu, to se 

prostě v civilizovaných zemí nestává,“ 

vysvětlovala politoložka. Ta ale není 

velkým příznivcem ani současného 

trendu – devalvace koruny a našeho 

pokračujícího vývozu levné práce, což 

označuje za návrat do 90. let.  

Česká veřejnost se dívá na vleklé a 

závažné ekonomické problémy jako 

nezúčastněný divák, myslí si, že s tím 

nejde nic udělat, a hledá spasitele, 

jenže nikdo to za ně nevyřeší, 

domnívá se Ilona Švihlíková. Nelze se 

prý také spoléhat na naše politické 

elity, které neutěšený stav 

hospodářství moc netrápí a jejichž 

dominantní vlastností je zbabělost.  

„Před těmi 26 lety se nejen zničily 

dobré základy české ekonomiky, 

avšak také sociální kapitál. Jinými 

slovy, lidé si přestali pomáhat a začali 

si strašně nedůvěřovat. Chybí 

společenská spolupráce jako jinde ve 

světě,“ zamýšlela se ekonomka. 

Nápravu pak vidí především v 

konkrétním definování našich 

národních zájmů, vytvoření nového 

hospodářského modelu, podpoře 

vlastních ekonomických struktur, 

zejména lokální ekonomiky, a ve 

větším zapojení veřejnosti do všech 

změn, které jsou nyní nezbytně nutné. 

Příkladem by nám mělo být naše 

Národní obrození a zápal i chytrost T. 

G. Masaryka.    

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz 

 

Májové oslavy v okrese Kroměříž  

Kroměřížští komunisté v rámci oslav 

Svátku práce zorganizovali tradiční 

setkání levicově orientovaných 

občanů, svých členů a sympatizantů.  

V dopoledních se uskutečnila tradiční 

oslava v Morkovicích-Slížanech v 

místní restauraci Mezi stromy. 

Účastníci pozorně vyslechli projev 

místostarosty obce s. Jablunky, který 

připomenul význam tradic 

prvomájových oslav, pojmenoval 

problémy současného období a ukázal 

na rozpory současného 

kapitalistického systému, který se 

zakořenil v naší zemi. Jaké je 
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postavení komunistů ve stávajícím 

politickém systému a jaké úkoly musí 

levice v čele s komunisty v 

nadcházejícím období řešit, upozornil 

místopředseda OV KSČM s. 

Procházka. Jsme připraveni pracovat 

tak, aby naši zástupci uspěli ve 

volbách do PS PČR. Musíme se do 

volební kampaně zapojit všichni, 

abychom dosáhli podstatně lepších 

výsledků než ve volbách do Krajského 

zastupitelstva Zlínského kraje, 

konstatoval s. Procházka. Oslava byla 

okořeněna i losováním o pěkné věcné 

ceny – každý si něco odnesl. Někdo 

kosmetiku, někdo potřeby do 

domácnosti nebo živého kohouta. 

Všichni byli spokojeni. 

V odpoledních hodinách se 

uskutečnila na Velkém náměstí v 

Kroměříži tradiční celookresní oslava 

Svátku práce. S hlavním referátem 

vystoupila poslankyně PS PČR Ing. 

Marie Pěnčíková, která velmi trefně 

charakterizovala problémy dnešní 

doby. Rozebrala současný stav v naší 

společnosti a pohovořila o roli a 

významu práce komunistických 

poslanců ve sněmovně.  

Na tribuně byli představení i někteří 

kandidáti z okresu Kroměříž, kteří 

budou kandidovat v podzimních 

volbách do Poslanecké sněmovny 

PČR – Ing. Pěnčíková, Ing. Bc. 

Badinková, Ing. Srncová, Bc. Kostka, 

Pavlína Procházková. Role 

moderátorky oslavy se zhostila 

předsedkyně OV KSČM Zdeňka 

Hlobilová.  

Po úvodních oficialitách koncertovala 

Záhorská kapela, která svými 

lidovými písničkami dokázala 

příjemně zarámovat  slavnostní 

odpoledne. Malí účastníci oslavy si 

zasoutěžili o drobné sladkosti, 

rozdávány byly Májové Haló noviny, 

nafukovací balónky a drobné 

upomínkové předměty. Dobrá nálada 

byla projevem pozitivního myšlení 

účastníků a řada z nich vyjádřila 

podporu komunistům v 

nadcházejících volbách.   

V rámci májových oslav se delegace 

komunistů poklonily na řadě míst 

okresu památce hrdinů a osvoboditelů 

naší vlasti od fašizmu. Společně s 

řadou občanů jsme byli účastni 

většiny oslav 72. výročí ukončení 

druhé světové války. Komunisté nikdy 

nezapomenou na statečné lidi, kteří 

obětovali své životy. Nikdy 
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nepřipustíme, aby byli zapomenuti 

hrdinové osvobozovacích bojů.  

 RSDr. Jaroslav Procházka  

 

Okénko krajského zastupitelstva 

Zlínského kraje 

Opět se hlásím pro Vás čtenáře 

s informacemi  z krajského 

zastupitelstva Zlínského kraje. Je toho 

mnoho co se v našem kraji děje a 

upřímně si myslím, že ne vždy pro 

dobro lidí. 

Na posledním zastupitelstvu 

Zlínského kraje jsme schvalovali 

výdaje peněz pro různé sportovní akce 

a sociální výlohy.  

A světe div se a,,teď mi prosím 

promiňte ten výraz“ nenažraná církev 

si nárokuje peníze, které by pomohly 

úplně jinde a jiným. Ptám se proč ?? 

daňové  odvody mají být směrovány 

na opravy kostelů, kapliček, fasád. 

Nesouhlasím s tím, že kraj vydává v 

součtu milionové položky na tyto 

výdaje a jinde, například ve 

Vizovicích by potřebovali peníze 

v centru, kde se věnují autistickým 

dětem. 

Bohužel byť bytostně cítím, co je 

správné, jsme jen v opozici a to na 

přehlasování nestačí. 

A není to jen tohle, co nám ujídá 

peníze ze společného krajíce. 

Stále je blokována dostavba silnice 

D49. Každý den průtahů stojí nemalé 

peníze. 

Jak mnozí tušíte, je to právě p. Vacek, 

který stojí za tím, že není možné 

pokračovat nejen v dostavbě oné 

komunikace, ale také v realizaci 

projektů týkajících naší již proslavené  

,,Holešovské zóny“.  

Pan Vacek, by měl svým dvěma 

„parťákům“ ze sdružení EGERIA, 

domluvit a společně by měli zanechat 

svých destruktivních kroků, 

směřujících proti krajským 

rozvojovým projektům. 

Bohužel místo zdravého selského 

rozumu nám zase vládne byrokracie a 

hrstka mocných.                                                                                 

Ing. Bc. Eva Badinková, zastupitelka 

Zlínského kraje za KSČM 

 

Vratimovský seminář 2017 

V sobotu 13. května jsem se zúčastnil 

tradičního Vratimovského semináře, 

který se jako už tradičně nekonal ve 

Vratimově, ale ve frýdeckém 

kulturním domě. Naopak netradiční 

bylo, že se konal na jaře, oproti 

dřívějším podzimním termínům. 

Semináře se zúčastnilo několik dalších 

účastníků z okresu Kroměříž. 

Jmenovitě Eva Badinková, Jiří 

Hovadík, Miroslav Kovář, Jaroslav 

Procházka (doufám, že jsem na 
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nikoho nezapomněl). Našel jsem si 

také čas prohodit pár slov s mě osobně 

známými lidmi z jiných okresů a 

věřím, že tento čas měli i ostatní. 

Semináře jsem se rozhodl zúčastnit 

zejména z důvodu, že mě zajímalo 

vystoupení tajemníka portugalské 

komunistické strany. Mezinárodní 

výměnu zkušeností levice považuji za 

velmi důležitou a v dnešní době dost 

možná ne zcela dostatečně řešenou. 

Pro mě osobně informace řečené 

tajemníkem da Sousou většinou zcela 

nové nebyly, nicméně pro mnohé jeho 

vystoupení mohlo jistě přinést 

zajímavé informace. KS Portugalska 

je již od roku 1987 v dlouhodobé 

koalici „Jednotná demokratická 

koalice“ spolu s Ekologistickou 

stranou „Zelení“. Volební výsledky 

této koalice se pohybují trvale okolo 8 

%, na kandidátkách této koalice se 

běžně objevují i bezpartijní. Spolu 

s další antikapitalistickou stranou 

Levý blok nyní toleruje 

jednobarevnou vládu Socialistické 

strany, což je strana sociálně 

demokratického typu. Zajímavostí 

Portugalska je, že opoziční Sociálně 

demokratická strana je zcela otevřeně 

pravicová a na evropské (ani jiné) 

úrovni nespolupracuje s dalšími 

sociálními demokraty, ale s lidovci. 

Právě sociální demokraté zaváděli 

v Portugalsku politiku tupých a 

brutálních škrtů, u nás bychom je asi 

nazvali „kalouskovskými“. Od této 

politiky se současná vláda díky 

požadavkům komunistů alespoň 

částečně odvrací. 

Osobně mi to nedalo, abych se da 

Sousy nezeptal, co by vzkázal 

zeleným v ČR, kteří raději než s levicí 

spolupracují s konzervativní KDU-

ČSL. Da Sousa odpověděl, že by se 

jich zeptal, jak mohou spolupracovat 

s lidmi, kteří chtějí z přírody mít 

maximálně tak zisk. A to 

nepředpokládám, že se da Sousa 

orientuje v problémech naší země, 

jako jsou „restituce“ státních lesů, a 

prohlášeních našich lidoveckých 

vysoce postavených činitelů, kteří 

např. prohlašovali, že žena je 

podřízena muži a že homosexuálové 

jsou pouhá prasata. 

Ocenil bych i vystoupení prof. Staňka. 

Prof. Staněk referoval na téma 4. 

průmyslové revoluce a možnostech 

následného civilizačního zlomu. 4. 

průmyslová revoluce je proces, kdy 

dochází k další vlně automatizace 

výroby a tím i nahrazování pracovních 

sil stroji. Tento proces již začíná 

v současné době a i firmy ve Zlínském 

kraji jej berou naprosto vážně. Prof. 

Staněk dle mého názoru nebyl jako 

ekonom vždy zcela technicky přesný, 

ale pokládal naprosto správné otázky 

vztahující se k problémům, které naše 

společnost bude muset chtě nechtě 

řešit. Dle mého názoru začíná být 
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vzhledem k technologickým změnám 

stále více akutní otázka Rosy 

Luxembourgové: „Socialismus nebo 

barbarství?“ 

Za přínosné považuji i vystoupení 

Jana Kavana k brexitu, bylo nabité 

fakty. Vystoupení Vojtěcha Filipa a 

Kateřiny Konečné odpovídala tomu, 

na co jsme u těchto reprezentantů 

strany zvyklí. 

Jednoduše shrnuto, i když letošní 

seminář sklidil kritiku bývalého 

místopředsedy KSČM Karla Klimši, 

bylo možné na něm slyšet i zajímavé 

příspěvky a jsem přesvědčen, že 

mnozí účastníci se dozvěděli nové 

informace. Vystoupení ze semináře je 

možné si přehrát na 

http://vratimovskyseminar.webnode.c

z/. 

Ing.  Michal Kostka 

 

Celostátní setkání žen v Kroměříži 

 

Ve dnech 19. až 21. května se konalo 

v Kroměříži ku příležitosti 25. výročí 

založení, celostátní setkání 

Levicových klubů žen. Tohoto setkání 

se zúčastnilo asi 140 žen z celé České 

republiky a několik milých hostů, 

například europoslankyně Kateřina 

Konečná, čestná předsedkyně LKŽ 

Květa Čelišová, poslankyně 

Parlamentu České republiky Marie 

Pěnčíková, krajská zastupitelka 

Zlínského kraje a místopředsedkyně 

OV KSČM v Kroměříži Eva 

Badinková, místopředseda OV 

KSČM v Kroměříži Jaroslav 

Procházka a Jaroslav Adamík, 

předseda MěV Kroměříž. 

S úvodním slovem vystoupila 

předsedkyně Republikové rady LKŽ 

Květa Šlahúnková. Pak byly 

delegátky seznámeny se zprávou o 

činnosti LKŽ za minulé dva roky a se 

zprávou o hospodaření. 

V sobotu dopoledne jsme si vyslechly 

velmi zajímavou přednášku ppl. v. z. 

MUDr. Marka Obrtela a pak přednášku 

paní profesorky Polákové z Uherského 

Hradiště o generálu Ludvíku 

Svobodovi. 

V sobotu odpoledne navštívila 

delegace žen také Dětský domov v 

Kroměříži, kde se setkala s ředitelkou 

Europoslankyně Kateřina Konečná 

Annou Hejnou, která ženy domovem 

provedla a seznámila je se životem 

svěřenců a prací vychovatelů. 

Návštěva Dětského domova zanechala 

v ženách silný citový zážitek. Ihned po 

http://vratimovskyseminar.webnode.cz/
http://vratimovskyseminar.webnode.cz/
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jejich návratu se na popud Květy 

Šlahúnkové uskutečnila finanční 

sbírka pro tyto děti a vybralo se 5 

500,- Kč. Tyto peníze byly předány 

paní ředitelce Anně Hejné, která se 

neubránila slzám dojetí. Dva večery, 

které jsme společně prožily, byly 

zpestřeny módní přehlídkou v podání 

děvčat z LKŽ Kroměříž, dále hudbou, 

kulturním vystoupením děvčat 

Hudečkových, scénkami, písničkami a 

hlavně dobrou náladou. Ve volných 

chvílích navštívily ženy Květnou a 

Podzámeckou zahradu, muzeum a 

program na Velkém náměstí. 

 Nedělní dopoledne vyplnila beseda s 

předsedou OV KSČM Vyškov 

Filipem Zachariašem, který vyprávěl 

o svých zážitcích a poznatcích z Číny. 

V neděli po obědě se delegátky plné 

zážitků a informací rozjely opět do 

svých domovů.  

I když jsme po celou dobu setkání 

slyšely hodně slov chvály a uznání za 

přípravu tohoto setkání, chtěla bych 

ještě jednou poděkovat všem 

děvčatům, která se na akci podílela a 

hlavně předsedkyni Levicového 

klubu žen v Kroměříži Janě 

Štěpánkové.   

Jiřina Procházková  

 

Vystoupení hostů na celostátním 

setkání LKŽ v Kroměříži, které se 

konalo 19 . - 21 . 5. 2017  mělo 

opravdu hvězdné obsazení 

V pátek v podvečer přijela mezi ženy 

poslankyně Evropského parlamentu 

Kateřina Konečná. Hovořila o práci 

Evropského parlamentu a levicové 

frakce GUE/NGL,kam jsou 

komunističtí poslanci a poslankyně 

zařazeni. Hovořila o počtu žen v EP a 

o genderových otázkách obecně. 

Kriticky se vyjádřila o spolupráci 

české vlády a jednotlivých 

ministerstev s poslanci 

europarlamentu za ČR. Dokonce 

poukázala na to,že hodně problémů 

vytváří česká vláda sama špatnou a 

zdlouhavou komunikací s Evropskou 

komisí. Europoslankyně se také 

vyjádřila k tzv. Bílé knize, se kterou 

byli poslanci PS PČR seznámeni 

prostřednictvím komisařky Věry 

Jourové.   

Pplk.v.z. MUDr Marek Obrtel 

V současnosti pracuje jako vedoucí 

lékař Zdravotnické záchranné služby v 

Kroměříži. Jeho přednáška pod 

názvem Pryč z NATO a jak na to aneb 

Per bona verba venditur mala herba 
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(Řečí medovou nabízí bylinu jedovou) 

byla zajímavá a mnohým ženám 

přinesla nové informace, které se v 

českých mediích nedozvědí. Marek 

Obrtel absolvoval řadu vojenských 

misí právě jako lékař. Na základě 

vlastních poznatků k čemu vlastně 

NATO slouží, odešel na protest z řad 

Armády ČR a vrátil všechna 

vyznamenání. Zajímavosti z jeho 

přednášky: - 4. 4. 1949 bylo 

založeno NATO 

 14. 5. 1955 byla založena Varšavská 

smlouva, která byla zrušena v roce 

1991 

- Washingtonská smlouva = 

zakládající dokument NATO: 

"Udržet Ameriku v Evropě, Rusko  

mim   západní Evropu a Německo 

při zemi". 

- Článek 5 Washingtonské smlouvy 

byl poprvé použit po teroristických 

útocích v 

 11. 9. 2001 což  znamená, že útok byl 

považován za útok proti všem 

členským státům. NATO je nástroj pro 

zastírání viny jednoho národa v 

páchání mezinárodních 

zločinů=princip kolektivní viny. Toto 

je hlavní důvod pro vystoupení z paktu 

NATO, což podporují i ženy z LKŽ.                                                                                                                           

 Profesorka Poláková 

Paní profesorka na další zajímavé 

besedě hovořila o životě vojáka, 

generála a prezidenta ČSSR Ludvíka 

Svobody,který právě v Kroměříži žil 

se svojí rodinou. Podrobně nás 

seznámila se skutečnostmi nám dosud 

neznámými.Paní profesorka Poláková 

vyučuje historii na vysoké škole a 

speciálně se věnuje právě rodině 

Ludvíka Svobody. 

Jiřina Procházková 

 

ZDAŘILÁ BESEDA 

 Ing. Bc. Eva Badinková 

Dne 5. 4. 2017 se uskutečnila v 

Lutopecnách na OÚ beseda na téma 

domácí násilí. Hlavními 

přednášejícími byli Ing.  Bc. Eva 

Badinková a její kolega z řad policie 

ČR pprap. Jakub Nevřala. Oba  

odpovídali na otázky převážně žen. 

Beseda byla hodnocena přítomnými 

účastníky kladně a byla na velmi 
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dobré úrovni. Ing.  Bc. Eva Badinková 

(na fotografii) slíbila všem 

přítomným, že po volbách do PS se 

uskuteční další beseda na téma, které 

nás bude zajímat. Děkuje oběma 

přednášejícím a těšíme se na další 

zdařilá setkání.                       

Dana Zahradníková 

 

Poděkování za obnovu pomníčku 

  

V uplynulém období upozornili 

komunisté z Chvalčova, že nedaleko 

pod osadou Tesák se nachází 

poškozený pomníček příslušníka SNB 

Vincence Šimáčka, který padl při 

plnění služebních povinností v srpnu 

1950.  

Výkonný výbor OV KSČM rozhodl, 

že bude usilovat o obnovu pomníčku, 

který připomíná některé historické 

souvislosti třídních bojů v našem 

okrese. 

Díky vytrvalosti a důslednosti 

místopředsedkyně OV KSČM Ing. Bc. 

Evy Badinkové, která zajistila 

ochotného odborníka, byla tato 

historická památka v měsíci červnu 

letošního roku obnovena.  

Naše poděkování patří panu 

Miroslavu Jeništovi-mistru 

kameníkovi z Bystřice pod Hostýnem, 

který zpracoval program obnovy a 

pomníček opravil.  

Pomníček nám bude nadále 

připomínat nezkreslenou historii bojů 

příslušníků SNB při obraně zákonů 

Československa. 

 

Místopředseda OV KSČM 

RSDr. Jaroslav Procházka  

Neformální vztahy navázány…. 

V měsíci srpnu loňského roku jsme na 

setkání na Moravsko-slovenském 

pomezí v Dubňanech v neformální 

besedě s předsedou ÚV KSS s. 

Hrdličkou a místopředsedou OV 

KSČM Kroměříž s. Procházkou, 

dohodli, že budou obě strany společně 

usilovat o navázání neformální 

spolupráce našeho okresu a některého 

okresu na Slovensku.  

Slova představitelů obou stran se 

naplnila ve skutečnost, když se dne 

27. dubna letošního roku sešli zástupci 

 



Strana 12 
 

okresu Kroměříž a okresu Nové 

Mesto nad Váhom na OV KSČM V 

Kroměříži.  

Za okres Kroměříž se setkání 

zúčastnila předsedkyně OV KSČM 

Zdeňka Hlobilová a místopředseda 

OV KSČM Jaroslav Procházka. Za 

OV KSS Nové Mesto nad Váhom 

předseda OV s. Mikláš a ekonom OV 

s. Grambal.  

Vzájemně jsme se informovali o 

činnosti našich organizací a přislíbili 

jsme soudruhům pomoc v rámci 

našich možností. Dohoda bude 

upřesněna na dalším setkání, které se 

uskuteční v letních měsících letošního 

roku v Holíči. 

 RSDr. Jaroslav Procházka  

 

Blahopřání k narozeninám 

Nedávno oslavili a v příštích dnech 

oslaví mnozí naši členové svá jubilea 

Všem ze srdce blahopřejeme 

OV KSČM v Kroměříži 

      

 Šašková Jiřina   70 

 Jurka Josef   70 

 Tesařová Jana   75 

 Svoboda František  75 

 Kolomazník Jiří  75 

 Hřeben Stanislav  80 

 Zuzaňáková Marie  85   

 Šimková Irena   85   

 Pospíšilová Jaroslava          85 

     Lochmanová Ludmila        85         

  Lapáček František  85   

    Kubáňová Marie          91 

 Strouhalová Marie          90            

  Bornová Milena           90         

    Křemenský Miloš           91  

  Kouřil Jaromír                    92    

     

Zveme Vás…… 

19. 8. 2017 Zájezd do Holíče 

26. 8. 2017 dětský den pod názvem 

,,Hurá do školy“ 

16. 9. 2017 zájezd na Kunětickou 

horu. 

S úsměvem jde všechno líp 

               

Dva Američani se na párty dostali do 

politického sporu. Jeden se ptá 

druhého, proč je tak zarytý 

republikán.„Můj otec i  dědeček byli 

republikáni.“„Aha, tak takhle je to. A 

co kdyby tvůj otec a dědeček kradli 

koně?“ No, asi bych byl demokrat, 

jako ty.      

Kontakty OV KSČM v Kroměříži 

Hanácké nám. 463 

Tel: 725 646 089 

mail: ov.kromeriz@kscm.cz 


