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ZPRAVODAJ 
KSČM 

roměřížsko 
září 2017 

Vážení a milí čtenáři, 
připravili jsme pro Vás toto mimořádné číslo Zpravodaje, tak jak jsme dlouhodobě 

avizovali. Jsme svědky předvolební ofenzívy více než 20 politických stran a 

uskupení, které se v našem kraji rozhodli ucházet o přízeň voličů. Vidíme kolem 

cest plno modrých slibů těch, kteří vydrancovali naši zemi a vytvořili skupinu 

boháčů, kteří ovládají buď přímo nebo skrytě dění v naší zemi a životy náš všech. 

Někteří slibují, jiní vyhlašují války nízkým mzdám a můžeme na předvolebních 

plakátech a billboardech vidět desítky slibů – které však nikdy z jejich strany 

nebyly a nebudou naplněny. Prostě zase lžou, oblbují národ a nejde jim o nic 

jiného než vládnout, mastit si dál kapsy a lidem slibovat všechno možné i 

nemožné. Hovoří hodně o lidech, ale jednají proti jejich zájmům. 

My chceme pro poctivé a pracovité lidi v této zemi zajistit „MÍR VE SVĚTĚ, 

SPRAVEDLNOST A BEZPEČÍ DOMA“. 

Jsme připraveni udělat maximum pro dobrý výsledek našich kandidátů v těchto 

volbách.  Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli přesvědčit většinu občanů, 

aby šli k volbám a svůj hlas dali naší straně a plně využili i preferenční hlasy pro 

kandidáty našeho okresu. Všech našich sedm kandidátů je připraveno hájit zájmy 

poctivých a pracovitých lidí.  
Volte prosím rozumem a srdcem. 

K 
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Moje srdce bije nalevo. 

RSDr. Jaroslav Procházka, člen ÚV KSČM a místopředseda OV KSČM Kroměříž 

Představení kandidátů 
VOLEBNÍ MANIFEST KSČM byl náplní minulého čísla Zpravodaje, nyní jsme 

umožnili našim kandidátům, aby se Vám představili. 

Všichni měli rovné šance, všichni jsou Vám známí ze své práce v obecních, 

městských nebo krajských zastupitelstvech a Poslanecké sněmovny PČR.  

Ing. Marie Pěnčíková 
Stávající poslankyně Parlamentu ČR 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. 

Již jsou to téměř čtyři roky, kdy lidé ve volbách rozhodli svými hlasy o dalším 

směrování naší země. Ano, bude líp! To jsme viděli a slýchali všude kolem nás. 

Sladké koblihy zabraly, vítězem se stalo hnutí ANO 2011. Koalice, která vznikla, 

ANO 2011, ČSSD a KDU ČSL, nám čtyři roky předváděla, jak si představují 

život, ale pouze pro vybrané. Pro většinu obyvatel této země neudělala nic 

dobrého, co bychom pocítili nějakým zásadním způsobem. Křečovitě se bránila 

všemu, co navrhovala opozice, ať už zprava, tak ta naše, levicová. Smutné pro nás 

je, že i rádoby levicová ČSSD se vzdala výměnou za pozici ve vládě svých 

předvolebních slibů. Zapomněli na své předvolební výkřiky, jak budou řešit tzv. 

církevní restituce. Dokonce nebyli schopni podpořit ani námi navrhované zdanění 

církevních náhrad. Takto myslí na své voliče. Pár týdnů před volbami, když bojují 

o jejich hlasy. Stejně jako letos. Opět vytáhli do boje. Originálně s heslem „Konec 

levné práce“. Nějak pozapomněli, že měli čtyři roky možnost tento problém řešit. 

Hnutí ANO 2011 pana Andreje Babiše pro změnu přišlo s jejich obligátním 

„Nebudeme lhát, nebudeme krást, budeme bojovat proti korupci a 

nehospodárnosti a budeme pracovat pro lidi a naši zemi“. Čte se to opravdu krásně. 

Ale po všech sněmovních kotrmelcích, hlasováních bez rozumu a často 

protikladných vyjádřeních se tomu dá těžko věřit. 

Volby se však rychle blíží a na nás se hrnou zase hromady informací, hromady 

slibů, hromady hesel. Věřím, že lidé už pochopí, která strana to jak myslí. My 

neslibujeme nesplnitelné a naše sliby dodržujeme. Dle našeho hesla „S lidmi pro 

lidi“. Já věřím, že tentokrát lidé nenaletí sladkým řečičkám a že po volbách už 

snad konečně bude líp. 
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Ing. Bc. Eva Badinková 
Občanský zaměstnanec Policie ČR 

Krajská zastupitelka Zlínského kraje 

Místopředsedkyně OV KSČM Kroměříž 

Členka Výboru pro sociálně právní ochranu dětí 

Zastupitelstva města Holešova 

Uplynul rok a já se Vám milí čtenáři, opět 

představuji jako kandidátka. Tentokráte do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Mnozí si mě pamatují z voleb do Senátu ČR a 

krajského zastupitelstva. Ve funkci zastupitelky 

již rok působím a snažím se dělat vše pro 

zlepšení života občanů v kraji. 

Vystudovala jsem Evropský polytechnický 

institut obor: Ekonomie, finance, bankovnictví 

Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Agrobiologie, potravinové a přírodní 

zdroje, regionální rozvoj, rozvoj venkovského prostoru. 

Vzhledem k tomu, že pracuji jako zaměstnanec Policie ČR, je pro mě velmi 

důležitá bezpečnost občanů a dodržování práva. 

V dnešní mezinárodní situaci, kdy některé světové velmoci směrují svůj potenciál 

k vyvolání válečného konfliktu, je otázka bezpečnosti více než důležitá. Vezmu-li 

v potaz i množící se teroristické útoky, potom je jistě neoddiskutovatelné, že je 

třeba právě na nejvyšších postech politické scény dělat vše, pro zachování nejen 

míru na této planetě.  Chci, aby nám vyrůstaly spokojené děti. Aby se jejich rodiče 

nemuseli honit z práce do práce a senioři nepřemýšleli o tom, zda si mohou koupit 

jeden či dva rohlíky. 

Jsem také kritikem církevních restitucí. Nesouhlasím s přehnanými nároky církve, 

které doslova drancují náš státní rozpočet.  

Jsou to peníze nás všech a rozhodnutí, která padla v rámci restitucí, učinila jen 

hrstka mocných. Vždyť finance vynakládané církvím by mohly pomoci 

důchodcům, maminkám na mateřských, ale i k realizaci oprávněných platových 

požadavků zaměstnanců ve všech odvětvích a oborech lidské činnosti. 

Budu tyto myšlenky s Vaší podporou hájit a budu ráda za Vaši podporu. 

Přeji všem u voleb šťastnou ruku a víru v lepší zítřky. 
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Ing. Michal Kostka 
Učitel, informační technolog 

Můj životní příběh začal, když jsem se v roce 

1989 narodil v Hradci Králové. Jak rád 

zdůrazňuji, narodil jsem se moravským rodičům 

a po pár letech jsme se přestěhovali zpět na 

Moravu, i když otec zvažoval z kariérních 

důvodů i přestěhování na Slovensko. 

Co se týče škol, po maturitě na Gymnáziu 

Kroměříž jsem absolvoval bakalářské studium 

oboru Informační technologie na Vysokém učení 

technickém v Brně, kde jsem zároveň absolvoval 

Doplňující pedagogické studium. Po třech letech 

zaměstnání jsem začal studovat Učitelství 

informatiky pro střední školy na Univerzitě 

Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem letos dosáhl 

titulu inženýr. Protože střídání škol není nikdy 

dost, letos jsem byl přijat na doktorské studium 

oboru Didaktika informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Zaměstnání jsem vyzkoušel vícero. Začínal jsem při střední škole jako 

doručovatel propagačních materiálů u pošty, dělal jsem skladníka, na dohodu u 

světoznámé firmy AVG Technologies a nejdéle programátora podnikových 

informačních systémů u kroměřížské firmy TANAKA. Momentálně vyučuji 

odborné počítačové předměty na Obchodní akademii v Kroměříži, především 

programování. 

V neposlední řadě jsem byl čtyři roky zastupitelem Zlínského kraje. Jsem členem 

Správní rady TJ SLAVIA Kroměříž, která umožňuje sportovní aktivity stovkám 

sportovců, zejména dětí. Svého času jsem byl regionálním přeborníkem dorostu 

v šachu a povedlo se mi i zahrát si dorosteneckou extraligu. K dalším koníčkům 

patří metalová hudba, přátelé, zvířata a četba. 

Pokud bych byl náhodou do parlamentu zvolen, rád bych se věnoval především 

školství a informačním technologiím, což jsou hlavní obory mého studijního i 

pracovního života. V současné době považuji za klíčové zejména téma mezd, 

které jsou v poměru k cenám i k okolním zemím příliš nízké a často mají vyšší 

mzdy i v zemích, které jsme dosud považovali za zaostalé. Nelze také opomenout, 

že od mezd se odvíjí např. i důchody a peníze na zdravotnictví. Považuji za nutné, 

aby minimální mzda rostla alespoň o tisíc korun ročně, možná i více. 
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Ing. Kateřina Srncová 
Učitelka informačních technologií na 

Obchodní akademii Kroměříž pro obor 

Informační technologie  

Zastupitelka obce Zdounky, členka 

finančního výboru 

Členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost zastupitelstva Zlínského kraje 

Tvorba webových responzivních stránek na 

zakázku 

Hlavní priority: OBLAST ŠKOLSTVÍ 
Je třeba zajistit bezplatné a kvalitní vzdělávání 

na všech stupních veřejných škol, zrušit 

zpoplatnění školních klubů a družin. Pedagogům 

zvýšit mzdu na 130% průměrné mzdy a třídním 

zavést příplatek za třídnictví ve výši 3 000 Kč měsíčně. Ráda bych podpořila 

výstavbu jeslí a rozšiřování kapacit v mateřských školách. Rozhodně bych 

zachovala speciální školy a školské poradenské zařízení. Inkluze je pro mě 

nesmyslná. Nadále budu podporovat učňovské školství, celoživotní vzdělávání a 

univerzity třetího věku. Církevní a soukromé školy by se měli financovat 

z vlastních zdrojů, ne ze státního rozpočtu. Je nezbytné zabezpečit poskytování 

sociálních a prospěchových stipendií. 

 Bez ohledu na výsledek voleb budu nadále podporovat politiku KSČM, budu se 

podílet na rozvoji strany, která nezapomene na ty nejpotřebnější - to jest na 

pracující, důchodce, mladé rodiny s dětmi a absolventy škol.  

JUDr. Miroslav Kovář, CSc. 
Důchodce 

Vážené voličky, voliči, vážení sympatizanti…, 

to, v jaké situaci je naše společnost po více než čtvrtstoletí drancování a morálního 

úpadku je viditelné na každém kroku. Je načase příčiny této devastace pojmenovat 

a nasadit spolehlivou léčbu nemocí současné doby. Problémů je plno a to ve ve 

všech oblastech života společnosti. Na léčbu zásadních problémů ve svých bodech 

reaguje volební program KSČM. 

Jsem rád, že se mně dostalo důvěry být kandidátem pro volby, kandidátem boje za 

požadované změny v naší společnosti. Své znalosti a zkušenosti dám do boje za 

lepší podmínky v životě naší společnost, za důstojný život všech vrstev 
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společnosti - od mladých po staré, od zdravých po nemocné, za sociální 

spravedlnost, za pocit bezpečí všech občanů, za obranu historické pravdy o boji 

našich předků, naší generace i za důstojnou budoucnost našich dětí. 

Jsem pro společnost – republiku soběstačnou, silnou, hrdou, jak lidsky, tak 

materiálně, v pravém smyslu suverénní. 

Další kandidáti 
Možnost prezentovat své příspěvky nevyužili kandidáti Pavlína Procházková, 

starostka obce Počenice-Tetětice, a Ivan Juřena, ředitel výrobní divize Svitapu 

Chropyně. 

Slovo předsedkyně OV KSČM  
Vážení čtenáři Informačního zpravodaje, 

léto uplynulo, skončily prázdniny a to nejen ty školní, ale i ty politické. Za necelé 

dva měsíce nás čekají volby do Poslanecké sněmovny a občané naší republiky 

budou rozhodovat o své budoucnosti na další čtyři roky. Zatím nikdo nebije na 

poplach, ani nemobilizuje. Ale toto lze chápat pouze jako klid před bouří.  

V končícím volebním období jsme byli svědky řady politických afér, které ke 

stabilitě a dobrému jménu naší země nepřispěly. Z těchto důvodů vlastně přestala 

vláda fungovat. V množství informací, které se na nás hrnou ze všech stran, je 

někdy velmi obtížné se orientovat. Tu řádí přírodní živel, tam někdo stávkuje za 

vyšší plat, onde hrozí výbuch munice z druhé světové války, sankcemi se 

vyhrožuje na všechny strany a jiné informace nestihneme ani zaregistrovat. Kdo 

by si potom vzpomněl, co nám politici slibovali před čtyřmi roky. Jen tak na okraj 

- co sociální demokracie a církevní restituce? A aby toho nebylo málo, haraší se 

zbraněmi a celosvětový mír začíná být v ohrožení. 

Proto na těchto volbách záleží více než na mnoha předešlých dohromady. Jen my 

máme ve svých rukou osud své země. Nadcházející volby bychom proto neměli 

chápat jako pouhý akt vhození hlasovacího lístku, nýbrž jako významnou 

příležitost ukázat, že my komunisté jsme zde a jsme připraveni převzít 

odpovědnost za osud naší země a vytrvat.  

Tak tedy na shledanou ve volební místnosti. 

Zdeňka Hlobilová, předsedkyně OV KSČM 

Okrskové volební komise 
Kdo tvoří okrskovou volební komisi a co je jejím úkolem?  

Komisi tvoří její členové a zapisovatel jmenovaný starostou, který nemá hlasovací 

právo a většinou je zaměstnancem daného úřadu a musí být pro tuto funkci řádně 
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proškolen. Samotní členové komise jsou zástupci jednotlivých stran a hnutí, které 

kandidují ve volbách a mají na delegování člena do komise nárok ze zákona. 

Členové komise jsou vždy řádně proškoleni a skládají slib. 

Komise se stará o řádný průběh voleb, dbá na pořádek ve volební místnosti, 

zajišťuje hlasování a dohlíží na jeho průběh. Následně sčítá hlasy, vyhotovuje 

zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdává volební dokumentaci.  

Z předešlých řádků vyplývá, že člen okrskové volební komise bere na sebe velkou 

odpovědnost. Naši členové jsou si toho plně vědomi a takto k této zodpovědné 

práci i přistupují. Většinou jde o zkušené matadory, kteří jsou schopni poradit 

nováčkům. Jak však pohlížet na ty, kteří byli přilákáni pro tuto činnost inzerátem, 

který jim slibuje snadný přivýdělek? Vždyť podle § 351 trestního zákoníku „kdo 

vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým 

způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo (…) až 

do vyhlášení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až 

tři léta.“ Přesto mnohé strany takovým způsobem tuto funkci nabízejí. 

Dalším problémem je nedodržení losování na prvním zasedání OVK na funkce 

předsedy a místopředsedy. Určení těchto funkcí jakýmkoliv jiným způsobem než 

losováním je porušením zákona. 

Proto každý, kdo funkci člena komise přijme, si musí být vědom odpovědnosti, 

kterou tím na sebe bere. Nejde jen o to to tam odsedět.  

A naše doporučení pro všechny členy OVK? Po skončení voleb dbejte na to, aby 

vycházely kontrolní počty. Všechno je lepší přepočítat dvakrát a navzájem se 

kontrolovat. Jednotlivé výsledky za váš okrsek si zapište a zkontrolujte jejich 

správnost na serveru www.volby.cz. Pokud máte podezření na neregulérnost voleb, 

zápis nepodepisujte a trvejte na tom, aby byly důvody uvedeny v samostatné 

příloze. Uvědomte si, že v okrskové volební komisi jste proto, abyste zabránili 

různým pochybným pokusům a podvodům. 

S použitím Haló novin Zdeňka Hlobilová, předsedkyně OV KSČM 

Jak volit? 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 

20. a 21. října 2017. 

Právo volit má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dovrší věku 

18 let a je podle zákona způsobilý. 

Volit pak může za předpokladu, že prokáže svou totožnost platným občanským 

průkazem, případně pasem. 

Hlasovací lístky by měl každý volič dostat domů, do místa svého trvalého bydliště, 

ale pokud je z nějakého důvodu neobdrží, případně ztratí či znehodnotí, obdrží je i 

ve volební místnosti v dny voleb.  

http://www.volby.cz/


8 

 

Po prokázání totožnosti obdrží volič úřední obálku, s kterou se musí odebrat za 

plentu a do které vloží právě jeden hlasovací lístek – jediný lístek strany, kterou si 

vybral a které chce dát svůj hlas. 

Před tím, než vloží hlasovací lístek do obálky, může udělit preference vybraným 

kandidátům. Lze udělit maximálně čtyři preferenční hlasy a to tak, že 

zakroužkujete pořadové číslo kandidáta, které je uvedeno před jeho jménem. 

Kroužků může být méně než čtyři. V případě, že je preferenčních kroužků více 

než čtyři, započítá se hlas jako platný pro stranu, nezapočítají se však žádné 

preference. 

Pokud člověk chce volit mimo své trvalé bydliště, může si vyřídit na obecním 

úřadě tzv. voličský průkaz. Ten pak odevzdá příslušné okrskové volební komisi v 

místě, kde se k volbám dostavil. 

Pokud víte o někom, kdo není třeba ze zdravotních důvodů schopen se dostavit do 

volební místnosti, požádejte, po domluvě s ním, o návštěvu okrskové volební 

komise v místě bydliště. Volba probíhá stejným způsobem, jen lístek je vhozen do 

přenosné urny. 

Volit lze samozřejmě také v nemocnici, domově důchodců či podobném zařízení. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pouze u postižených, 

kterým to jejich postižení zcela neumožňuje, může při volbě pomoci jiný plnoletý 

člověk, nesmí to ovšem být člen okrskové volební komise. 

Neplatné hlasovací lístky 
- lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise 

- lístky, které jsou přetržené 

- lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky 

- v případě, že v obálce je více hlasovacích lístků 

Okénko Bystřice pod Hostýnem 
Za posledních 10 let se náš počet snížil z 50 na 24 členů. Proto se také obměnilo 

vedení ZO: 

- Předseda – s. Pospíšilík Martin 

- Místopředseda – s. Ides Karel 

- Jednatel – s. Karasová Hana 

- Pokladník – s. Karasová Antonie 

Scházíme se 4x do roka u předsedy ZO, v letních měsících si užíváme krásného 

počasí na jeho zahradě. 
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Někteří z nás se angažují v různých spolcích. Například předseda se věnuje 

rybaření a také dělá závodčího při honitbě mysliveckého spolku Ochozy Bystřice 

pod Hostýnem. 

Místopředseda s. Ides se také věnuje rybaření, zúčastňuje se různých rybářských 

závodů a sem tam se umístí i na  předním místě na pomyslné kostce. 

Jednatel s. Karasová hraje loutkové divadlo, pomáhá s úpravami loutek a také šije 

kostýmy. Druhá soudružka Karasová Antonie je předsedkyní klubu důchodců. 

Zajišťuje různé akce např. „svátek matek“, „Vánoční posezení“, toho se také 

účastní vedení MěÚ BPH včetně starosty města. 

Klub důchodců také pořádal setkání s poslankyní s. Pěnčíkovou, s krajskou 

zastupitelkou Zlínského kraje s. Badinkovou a také starostou města panem 

Zdeňkem Pánkem. Také se  podařilo zajistit besedu se sociálními pracovnicemi a 

novou ředitelkou společnosti Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem. 

Pro všechny Bystřičany, kteří chtějí přijít, necháváme besedy vyhlásit místním 

rozhlasem. Letos se nám také podařilo sestavit družstvo, které se zúčastnilo 

soutěže v petanque pod názvem „Senior cup 2017 Luhačovice”, pořádaném 

Zlínským krajem. Za krásného slunného dne se této hry zúčastnilo 42 družstev 

seniorů z celého Zlínského kraje. 

S. Ježková, další členka ZO, je předsedkyní klubu důchodců při a.s. TON, který 

má 195 členů. Organizuje vycházky do okolí Bystřice, také pořádá zájezdy do 

Velkých Karlovic na rehabilitační koupání a nákupní zájezdy do Polského Těšína. 

Každého půl roku se scházejí na slavnostní schůzi s bývalými zaměstnanci za 

účasti vedení podniku TON. Také je mezi námi další člen s. Votava, který trénuje 

mladé hráče stolního tenisu a také sám aktivně tento sport provozuje. 

Co je nového v Bystřici? Byla vybudovaná nová cyklostezka, která vede přes 

novou lávku přes říčku Bystřičku. Dále se buduje nová okružní křižovatka 

v lokalitě u Benetkového. Nahradí nebezpečnou křižovatku, kde ani jeden z řidičů 

nevěděl, kdo má přednost. Snad už se bude na této křižovatce jezdit bezpečně, 

stavba má být dokončena začátkem října. 

Za ZO Bystřice pod Hostýnem Karasová Antonie 

Napsali jste nám – Parlamentní volby se blíží 
Boj o moc vzrůstá ze dne na den před parlamentními volbami, které se uskuteční 

20. a 21. října 2017. Začátek volební kampaně nelze přesně určit, ale postupně 

narůstá minimálně od ledna 2017. V květnu vznikly zajímavé „vládní kotrmelce“, 

které byly koncem měsíce ukončeny. Kdyby k událostem nedošlo pár měsíců před 

volbami, ale v době, kdy se skládala před čtyřmi lety koalice, bylo by to 

pochopitelnější. Ale někdo chtěl vládnout. „Vládní hry“ jsou jen špičkou ledovce. 

http://b.p.h.pro/
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Kdo předpokládá, že do termínu parlamentních voleb bude na politické scéně klid 

a že politické strany a hnutí se budou věnovat jen a jen k přesvědčování a 

získávání voličů pro svůj volební program a kandidáty, se bude asi mýlit. Již před 

volbami někteří lídři veřejně prohlašovali s kým koalici ano, kým koalici ne. Tak 

například víme, že bývalí ministři financí Andrej Babiš a Miroslav Kalousek 

zůstávají v politice nesmiřitelnými protivníky. To je jen špička ledovce. 

Volební sliby ovládají a otřásají Českem. Hlavně vše pro „blaho občanů“. Sliby 

jsou zaměřené na problematiky, na které voliči „slyší“. Jedním z hlavních 

letošních volebních taháků má být záměr zvyšování platů a daní. Nebo přivést 

životní úroveň v ČR na úroveň v Německu, snížit odvody do zdravotního a 

důchodového systému a další. 

Na druhé straně občas prosakují „zajímavá“ témata pro voliče. Zdravotnické 

poplatky za pobyt, stravu či jiné služby v nemocnici či u lékaře. Voliči by měli 

zvážit sliby, o kterých se moc nemluví., např. zdravotnické poplatky. Začíná se 

hovořit o rudě, která obsahuje velmi cenný kov, lithium. Tento kov bude co 

nevidět světovou strategickou surovinou. Co chceme, aby těžbu prováděl stát nebo 

zahraniční firma, která odvede zisk a bude profitovat na těžbě? Církevní restituce 

měla sociální demokracie jako svůj volební úkol. Po volbách vteřinu po vteřině šel 

tento slib do ztracena. KSČM, jako jediná strana, hájí zdanění těchto restitucí. 

Výsledek KSČM má v těchto volbách velmi zásadní význam. KSČM by měla 

získat takové postavení v počtu mandátů, aby mohla ovlivňovat složení 

poslanecké sněmovny, i kdyby byla jen opoziční stranou. Měli bychom být 

stranou, bez které nebude možné jednat a rozhodovat o zásadních otázkách. 

Volební program KSČM ve své preambuli odkazuje na motto „Mír ve světě, 

spravedlnost a bezpečí doma“. Téma, které je velmi důležité a dotýká se přímo 

každého z nás. Téma, o kterém se však moc nemluví. Jedná se především o řešení 

„organizované“ migrace a tlak Evropské unie a některých států Evropy řešit 

migraci kvótami. 

Suverenitu a bezpečnost je třeba chránit. Ne však přes agresivní vojenský pakt 

NATO, který vznikl v roce 1949, a Německo vstoupilo do NATO v roce 1954. 

Jen pro připomenutí - Varšavská smlouva vznikla v roce 1955 až po vstupu 

Německa. Varšavská smlouva byla zrušena, NATO ne. Nebylo by demokratické 

se zeptat občanů v referendu na tyto otázky? Argumentů je dost, ale někteří raději 

chtějí „strkat hlavu do písku“. Mír nelze vyhrát válkou. 

Já budu volit kandidáty KSČM. Preferenčním hlasem podpořím ty, o nichž jsem 

přesvědčen, že budou zárukou poctivé práce, přinášející prospěch nám všem.  

Jeden z preferenčních hlasů dám Ing. Marii Pěnčíkové, stávající poslankyni. 

JH 
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Výročí a narozeniny 
Vzhledem k tomu, že toto číslo je věnováno volbám, není možné uvádět 

jmenovitě každého jubilanta. 

Nicméně dovolte mi za nás všechny těm, kteří oslaví či oslavili svá životní jubilea, 

poblahopřát zdraví, klid a pohodu v pracovním i soukromém životě. 

 

 

 

 

 

 

 
Kandidátky KSČM do Poslanecké sněmovny z okresu Kroměříž 

– ženy 
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Předvolební kampaň 
V předvolební kampani Vám do domácností budou distribuovány předvolební 

HALÓ NOVINY a další materiály, kde se seznámíte s naším volebním 

programem a s názory našich kandidátů na to, jak naplnit naše priority. Budete mít 

možnost s nimi hovořit naživo na Celookresním mítinku na Velkém náměstí 

v Kroměříži v úterý 10. 10. 2017 od 14.00 hodin. K dobré náladě a pohodě 

přispěje svým zpěvem a doprovodným slovem skupina Karel GOTT REVIVAL 

MORAVA. 

 

 
Kandidáti KSČM do Poslanecké sněmovny z okresu Kroměříž 

Info 
Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 15. 11. 2017. 

Těšíme se na Vaše příspěvky! 

 

Zpravodaj neprošel tiskovou úpravou. 

 

OV KSČM Kroměříž 

Hanácké náměstí 463 

Tel.: 725 646 089 

E-mail: ov.kromeriz@kscm.cz 

mailto:ov.kromeriz@kscm.cz

