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OBČASNÍK 

Okresního výboru KSČM Blansko 
Vydání č. 4/2016 

Březen – červen 2016 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, 
jaro je v plném proudu a už se pomalu chystá na 
předání štafety létu. Okresní stranická organizace 
nezahálela a pořádala v tomto období mnoho 
stranických akcí. Uskutečnily se oslavy MDŽ, 
1. máje i pietní akty k výročí osvobození. Toto 
období vyvrcholilo 2denním IX. sjezdem KSČM, 
který ne jen zvolil vedení strany, ale schválil 
několik obsahových i organizačních dokumentů, 
které určily KSČM další směr. V neposlední řadě 
také poslal vzkaz do široké veřejnosti, že zde 
KSČM je, že funguje, že je stabilizovaná a také, že 
je důležitou součástí politického systému, ač se 
nám někteří politologové snaží vnutit pravý opak. 
KSČM je totiž ta, která se zastává slušných, 
poctivých a neprivilegovaných občanů. 
Také bych vám všem chtěl poděkovat za pomoc při organizaci i za samotnou 
účast na tradičních akcích, které KSČM pořádala. Oslavy MDŽ, které probíhaly 
napříč okresem měly velkou účast i kvalitní organizační zajištění. Slušná účast 
byla také na oslavách 1. máje. Pietní akty probíhaly spíše ve skromné, 
komornější atmosféře. Ještě jednou vám všem děkuji. Tradiční setkání na 
Moravsko – slovenském pomezí se bude konat 20. 8. 2016 v Dubňanech. 
Co se týká blízké budoucnosti. Na podzim 7. 10. – 8. 10. 2016 se uskuteční 
krajské a senátní volby, kdy je našim hlavním úkolem přesvědčit veřejnost 
k volbě kandidátů KSČM. Dalším úkolem je obsazení OVK – nejpozdější 
termín delegování je do 7. 9. 2016. Prosím vás všechny o pomoc při splnění 
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těchto úkolů. Nyní ale přeji pěkné čtení při 4. vydání Občasníku, který je 
věnován zejména přenosu informací a usnesením z IX. sjezdu KSČM.          

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Informace z IX. sjezdu KSČM 
IX. sjezd KSČM se konal ve dnech 14. 5. – 15. 5. 2016 v TOP hotelu v Praze. 
Sjezdu se zúčastnilo všech 356 delegátů. Účast delegátů tedy činila 100 %. 
Účastnilo se jej mnoho domácích i zahraničních hostů (zástupci ambasád či 
komunistických stran). Na úvod vystoupil předseda ÚV KSČM s. Vojtěch Filip, 
kde prezentoval zprávu o činnosti KSČM mezi VIII. a IX. sjezdem strany. 
Okresní organizaci Blansko zastupovalo 7 delegátů zvolených na okresní 
konferenci a to: Emil Pernica (Blansko), Stanislav Navrkal (Blansko), Zuzka 
Bebarová – Rujbrová (Blansko), Jaroslava Konůpková (Letovice), Tomáš Musil 
(Vilémovice), Ludmila Boháčková (Křtiny) a Ladislav Topínka (Boskovice). 
Ve zprávě zaznělo, že loni uplynulo 25 let od vzniku KSČM. Hlavní úkoly 
plynoucí z VIII. sjezdu KSČM byly splněny. Funkcionáři KSČM důsledně 
uplatňovali poctivou správu na krajské i komunální úrovni. Výrazný úspěch 
KSČM v krajských volbách 2012 znamenal tehdejší nesouhlas občanů ČR se 
způsobem vládnutí zkorumpované pravicové vlády. Kandidátům KSČM se 
tehdy podařilo oslovit a získat výraznou část protestních hlasů. KSČM vyhrála 
volby v Karlovarském a Ústeckém kraji. Do čela Ústeckého kraje byl zvolen 
historicky první komunistický hejtman s. Oldřich Bubeníček. KSČM zásadně 
bojovala s korupcí, trvala na svých požadavcích, a proto kraje, kde se podílejí na 
moci komunisté fungují velmi kvalitně. 
V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 jsme jako jediná 
parlamentní strana posílili svoje pozice a polepšili jsme si o 7 mandátů (celkem 
tedy 33 poslanců). Tehdy ale KSČM nezískala tolik protestních hlasů. Úspěch 
zaznamenaly nově vzniklá populistická hnutí – ANO 2011 a Úsvit přímé 
demokracie. Zejména ANO 2011 šlo ve své politice doprava a ČSSD se 
posunula ze středu doprava. ČSSD nesplnila hlavní slib voličům, kdy 
neprosadila zastavení či revizi církevních restitucí. Za první 3 dny nemocenské 
jsou zaměstnanci doma stále zadarmo. Tento fakt komunističtí poslanci 
neúnavně kritizují. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 byla 
zvolena jako vedoucí kandidátka s. Kateřina Konečná. Dostala obrovské 
množství preferenčních hlasů. Komunální volby v roce 2014 byly pro KSČM ve 
znamení složení nižšího počtu kandidátních listin oproti roku 2010, což se 
odrazilo na ztrátě mandátů. Senátní volby v témže roce byly velmi neúspěšné, 
kdy žádný náš kandidát nepostoupil ani do 2. kola. 
KSČM podporuje KS Ukrajiny, která bojuje v neonacistických podmínkách 
o přežití. USA chce vytvořit z Evropy bojiště a EU si tento problém nepřipouští 
a neřeší. USA také protlačuje přijetí smlouvy TTIP, která je pro EU nejen 
nevýhodná, ale také nebezpečná ze všech hledisek (ekonomického, zdravotního 
i bezpečnostního). 
S. Vojtěch Filip upozornil, že nás od tohoto roku čeká volební maratón, který 
skončí až v roce 2027. Sebevědomě také řekl, že KSČM má na to vyhrát volby. 
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Nesmíme ale ohrozit vnitřní jednotu strany. KSČM je stabilní a pracovitá síla 
politické scény – v tomto musíme pokračovat. 

Zvolení funkcionáři KSČM na IX. sjezdu KSČM a jejich náplň práce 
JUDr. Vojtěch Filip: předseda ÚV KSČM – koordinace VV ÚV a ÚV KSČM a 
zahraniční styky 
Petr Šimůnek: 1. místopředseda ÚV KSČM – vnitrostranická práce a 
ekonomika 
Ing. Jiří Dolejš: místopředseda ÚV KSČM – odborné zázemí, volby, 
parlamentní a komunální politika včetně spolupráce s odbory a levicovými 
subjekty 
PhDr. Josef Skála, CSc.: místopředseda ÚV KSČM – ideologie, propaganda a 
mediální činnost 
JUDr. Zdeňka Lišková: předsedkyně Ústřední revizní komise 
Mgr. Helena Vrzalová: předsedkyně Ústřední rozhodčí komise 

Schválené usnesení IX. sjezdu KSČM 
IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 
2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil 
dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal 
obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí 
o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv. 

IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy  
I. Schválil 

1. Zprávu ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu 
KSČM 

2. Obsahový dokument „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. 
sjezdu KSČM“ 

3. Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v  období od VIII. do IX. sjezdu 
KSČM 

4. Zprávu Ústřední revizní komise KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM 
5. Zprávu Ústřední rozhodčí komise KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM 
6. Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a úpravy stanov 

KSČM 
7. Statut revizních komisí KSČM 
8. Statut rozhodčích komisí KSČM 
9. Zprávu mandátové komise IX. sjezdu KSČM 
10. Devět priorit IX. sjezdu KSČM 
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II. Vzal na vědomí 
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM 
2. Informaci o analýze období před rokem 1989 

III. Zvolil 
1. Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa 
2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro vnitrostranickou práci a 

ekonomiku Petra Šimůnka  
3. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí, volby, 

parlamentní a komunální politiku, včetně spolupráce s odbory a 
levicovými subjekty Jiřího Dolejše  

4. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro ideologii, propagandu a 
mediální činnost Josefa Skálu  

5. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM Zdeňku Liškovou  
6. Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM Helenu Vrzalovou 
7. Členy Ústřední revizní komise KSČM 

Adámka Oldřicha, Břichnáčovou Marii, Čapkovou Pavlu, Dobešovou Lidmilu, 
Filipa Stanislava, Folprechta Vladimíra, Frankovou Danu, Hájkovou Alžbětu, 
Hlaváčka Karla, Horáka Jiřího, Hojnice Petra, Chmelíkovou Lenku, Karabcovou 
Jaroslavu, Konečného Karla, Kovaříka Milana, Kupku Vlastimila, Liškovou 
Zdeňku, Ludvíkovou Hanu, Máchovou Štěpánku, Mrázka Bohuslava, Oheru 
Drahomíra, Střížovou Františku, Váňo Josefa, Zmítko Otakara 

8. Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM 
Brádlera Slavomila, Čejku Josefa, Havelku Jaroslava, Chaloupku Vladimíra, 
Kubínka Jaroslava, Lejčara Jiřího, Levého Zdeňka, Porcalovou Jaroslavu, 
Schneidera Františka, Skácela Miroslava, Skybu Petra, Tancibudka Jana, Vilda 
Miroslava, Vrzalovou Helenu, Zahradníčka Josefa 

IV. Potvrdil 
1. členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM 

V. Uložil ÚV KSČM 
1. Vyhodnotit diskusi IX. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a 

stanovit postup při jejich využití v činnosti strany. 
Zodpovídá: předseda ÚV KSČM, termín: 2. a 3. zasedání ÚV KSČM 

2. Připravit a schválit harmonogram rozpracování jednotlivých částí obsahových 
dokumentů „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu 
KSČM“ a „Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“. 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM, termín: 2. zasedání ÚV KSČM 
3. Zabezpečit publikování a vydání dokumentů schválených IX. sjezdem KSČM 

pro potřebu stranických orgánů, organizací a členské základny. 
Zodpovídá: předseda ÚV KSČM, termín: srpen 2016 



6 

VI. Seznámil se 
1. S dopisy zaslanými IX. sjezdu KSČM a postoupil je Komisi vnitrostranické 

práce ÚV KSČM k dalšímu využití. O konkrétním řešení informovat plénum 
ÚV KSČM, včetně návrhů odpovědí pisatelům. 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM, termín: do 3. zasedání ÚV KSČM 
9 priorit IX. sjezdu KSČM 

Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci 
s nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách 
společnosti. 
 Důrazně budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů. Skutečně 

důsledné řešení hlavních problémů společnosti ale umožní až nový sociálně 
spravedlivější systém, o jehož prosazení a budování hodláme usilovat. 

 Respektujeme různé formy vlastnictví, budoucnost ale vidíme ve 
společenském vlastnictví výrobních prostředků. Podporujeme rozvoj 
družstevních a komunálních podniků. 

 Požadujeme více demokracie, trvalé propojení demokracie přímé a 
zastupitelské, požadujeme znemožnit prorůstání moci ekonomické, politické 
a mediální, omezení byrokracie a efektivní fungování veřejné správy. 

 Právo na práci a spravedlivou odměnu, které považujeme za záruku 
spravedlivého života všech, kteří se živí vlastní prací. Právo na dostupné a 
důstojné bydlení, kvalitní zdravotní péči, sociální zabezpečení a vzdělání 
považujeme za nezadatelná práva člověka. O naplnění těchto práv usilujeme. 
Požadujeme důsledné vymýcení chudoby, sociálního vyloučení a skutečně 
rovné příležitosti pro všechny. 

 Veřejné školství musí být prioritně financované z veřejných zdrojů, 
prosazujeme komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního 
dědictví, stejně jako podporu masové tělovýchovy a sportu. 

 Požadujeme spravedlivé mzdy a důstojné důchody, trváme na progresivním 
zdanění zisků především nadnárodních korporací a oligarchů. 

 Podporujeme přechod k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému 
životu, zastavení devastace krajiny a půdního fondu, zavedení důsledných 
opatření proti znečišťování životního prostředí a zajištění práva na vodu. 

 Prosazujeme mírovou politiku. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a 
ekologickou Evropu sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a 
národů s vlastní bezpečnostní politikou. Usilujeme o vystoupení ČR z paktu 
NATO. Armáda ČR musí sloužit především k obraně občanů naší země. 

 Požadujeme důsledné omezení ekonomické migrace. Uprchlická krize je 
důsledkem účelového vměšování do vývoje rozvojových zemí a účet musí 
hradit především viníci – agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen 
k terorismu, ale také k projevům neofašismu a nacionalismu. 
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Naši jubilanti – březen – červen 2016 
Vážené soudružky, vážení soudruzi, 
jelikož je jubilantů, kteří oslaví půlkulaté či kulaté narozeniny během měsíců března – 
června více než je zde místa (je jich celkem 52) uvedeme zde 3 nejmladší a 12 
nejstarších oslavenců. 
Bohuslav ILLE, Velké Opatovice, 5. 4. – 50 let 
Libor Škrabal, Ráječko, 4. 5. – 50 let 
Josef Musil, Rudice, 11. 4. – 55 let 
Jaroslava Kupková, Horní Lhota, 4. 3.  – 85 let 
Anna Boudová, Blansko, 18. 3. – 85 let 
Marie Komárková, Šebrov – Kateřina, 23. 3. – 85 let 
František Caha, Blansko, 10. 4. – 85 let 
Marie Škaroupková, Ráječko, 3. 5. – 85 let 
Růžena Buříková, Blansko, 15. 6. – 85 let 
Vladimír Šmíd, Blansko, 15. 6. – 85 let 
Pavla Vlachová, Lhota Rapotina, 28. 6. – 85 let 
Anna Sychrová, Letovice, 13. 4. – 90 let 
Olga Dvořáčková, Jedovnice, 14. 5. – 90 let 
Marie Vychodilová, Blansko, 18. 6. – 90 let 
Zdeněk Schon, Blansko, 19. 6. – 90 let 
OV KSČM Blansko všem oslavencům srdečně blahopřeje 

Závěrečná část článku – Kuba dnes 
Kubánci si uvědomili, že vlastně poprvé ve své historii - i když vlivem vnějších 
okolností - si sami bez zásahů nějaké velmoci řídí svoji zemi. Vědí, že je v jejich 
rukou, jakou cestu dalšího vývoje si vyberou. V průběhu let byla postupně 
odstraněna nezaměstnanost na dnešní míru asi tři procenta. Než by si 
nezaměstnaní měli chodit pro podporu, tak zametají ulice, sekají trávu podél 
silnic, sbírají odpadky nebo pomáhají v obchodech ukládat zboží lidem do tašek. 
Do jisté míry jde o přezaměstnanost, která však účinně zabránila vzniku 
sociálních patologických problémů, které ztráta práce přináší. Příroda bez 
odpadků se stala znakem současné Kuby. Za ne zcela šťastné však považuji 
zrušení povinnosti pracovat. Na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky se 
i na venkově v horách a v městských částech, tam, kde byste to ani nečekali, 
můžete setkat s lidmi vysoce vzdělanými, sečtělými a s opravdu neformální 
úctou ke svým mrtvým národním hrdinům. Rozvíjející se obchodní spolupráce 
s Venezuelou, Bolívií, Ekvádorem, Argentinou, Nikaraguou a dalšími zeměmi 
se osvědčuje. Kuba platí za suroviny a výrobky také vysíláním lékařů, učitelů a 
trenérů do těchto zemí. Zdá se to až neuvěřitelné, ale za dodávky venezuelské 
ropy bylo za jeden rok provedeno přes 100 tisíc očních operací. Další tisíce 
očních operací umožnilo vidět svoje děti a vnoučata Latinoameričanům z mnoha 
zemí Střední a Jižní Ameriky. 
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13. prosince 2014 prezidenti USA a Kuby oznámili, že se budou snažit 
o normalizaci vztahů. Z USA se vrátili zadržovaní kubánští zpravodajci a do 
USA se vrátil vězněný americký novinář, který na ostrově prováděl 
protikubánskou činnost. Obnovilo se letecké spojení, uvolnily se návštěvy 
příbuzných, Kuba byla vyřazena ze seznamu „darebáckých zemí“ a v létě se 
vzájemně otevřely ambasády obou zemí. Zrušit embargo a navrátit území 
nynější základny Guantánamo je zatím v řešení. Embargo je složené z mnoha 
zákonných předpisů a ty může zrušit jen Federální Kongres Spojených států 
amerických a v něm, na rozdíl od demokrata Obamy, mají převahu republikáni. 
A navíc se blíží konec prezidentského období a ne všichni američtí politici mají 
o normalizaci vztahů s Kubou zájem. 
A co říci na závěr? Nemyslím, že by na Kubě nebyli nespokojení lidé. Nemají 
nejrůznější zboží, někteří lidé mohou strádat, ale nehladoví, nebojí se nemocí a 
budoucnosti svých dětí. Jsou tam, jako všude na světě, také lidé, kteří umísťují 
novou košili anebo nový automobil za suverenitu anebo výše než sociální 
spravedlnost. Záleží jen na Kubáncích, kteří lidé v zemi budou mít většinu. 
Kuba je mála ze zemí světa, která viděla odcházet tři velmoci – Španělsko, USA 
a SSSR. Všichni zanechali v zemi své dědictví. Nezměnili ale fakt, že Castrova 
revoluce zvýraznila Kubu neskutečně na mapě světa, změnila k lepšímu životy 
milionů lidí a zrodila nehmatatelný, ale výrazný pocit hrdosti lidí na svůj národ. 
Návštěvníci si mohou všimnout zanedbané Havany, ale určitě si všimnou 
veselosti dětí, optimismu a čistého kubánského obyvatelstva. Lidé jsou vzdělaní, 
vlastenečtí, hrdí na svoji minulost a dějiny své země. Tito lidé vědí, komu za to 
vděčí. Zeptejte se, komu patří půda, na níž pracují, továrny, ve kterých denně 
nacházejí práci a kolik stojí vzdělání jejich dětí. Vše je nyní v rukou Kubánců, 
záleží jen na nich, jaký další osud si vyberou“…. 
Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., člen ZO KSČM pedagogové a stát. orgány 
Kontaktní údaje: OV KSČM Blansko, Čapkova 6, 678 01 Blansko 
Mobil: 725 646 071, pevná linka: 516 417 718 
E – mail: ov.blansko@kscm.cz 
www.kscmblansko.estranky.cz, Facebook: KSČM – j.k.Blansko 

 
 
 
 


