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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Mimořádné volební vydání 

Září 2016 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí 

přátelé, 

léto se s námi pomalu loučí a přichází 

podzim, s nímž jsou letos spojeny krajské a 

senátní volby. Naším hlavním úkolem je 

přesvědčit širokou veřejnost k volbě 

kandidátů KSČM. 

Senátní volby jsou z hlediska KSČM na 

Blanensku stále prokleté, protože jsme od 

roku 1996, kdy proběhly první volby do 

Senátu v České republice, nedokázali naši 

kandidátku či kandidáta prosadit. I, když 

moc nechybělo. Nyní se toto prokletí snaží 

zlomit Mária Koudelová z Adamova. S volební kampaní začala 

v podstatě již od února a Okresní výbor KSČM se jí snaží maximálně 

pomoci. Teď M. Koudelová potřebuje pomoc hlavně od vás. 

Přesvědčujte okolí kolem sebe k její volbě. Je jedinou kandidátkou, 

která se zastává lidí práce, důchodců a dalších. Bez vaší pomoci se 

toto prokletí zlomit nepodaří. 

V krajských volbách KSČM obhajuje rekordní počet 16 mandátů. 

Okresní konference jednoznačně podpořila jako vedoucího kandidáta 

okresu Blansko Stanislava Navrkala. Je to zkušený zastupitel, který se 

v krajské politice angažuje od samého vzniku krajů v roce 2000. Na 

krajskou kandidátku se nám podařilo prosadit hned 10 kandidátů 

napříč okresem Blansko. Nyní potřebujeme, abyste nám pomohli 
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s volební kampaní a také, abyste nás podpořili svými hlasy a k volbě 

kandidátů KSČM přesvědčovali i ostatní občany z vašeho okolí. Také 

bych vás chtěl požádat, abyste na kandidátní listině preferovali 

kandidáty z okresu Blansko, abychom měli v kraji silné zastoupení. 

Soudružky a soudruzi – pomozte M. Koudelové, S. Navrkalovi, 

dalším kandidátům a celému volebnímu týmu k úspěšným volbám 

2016. Děkuji. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko 
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Slovo kandidátky KSČM do Senátu ve volebním 

obvodu č. 49 – Blansko 

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi, 

uplynulo již devět měsíců, když jste 

rozhodovali o tom kdo by mohl být za 

KSČM kandidátem do Senátu. Rozhodli 

jste, že to mám být já Mária Koudelová. 

Děkuji vám všem za důvěru, kterou jste 

tím projevili k mé osobě. Slibuji, že vás 

nezklamu, protože jsem jedna z vás. Celý 

život jsem pracovala pro lidi a s lidmi. 

Vím co je nemít nadbytek peněz, možná 

jsem neměla to štěstí narodit se bohatým 

rodičům. Ale to co mě naučili je víc než 

všechny peníze. Můžu se každému 

podívat do očí a nemusím přitom klopit 

zrak. Nejsem si vědomá, že bych někoho podvedla nebo někomu 

ublížila. 

Za 27 let se toho mnoho změnilo. Před tím jsme sice nemohli tolik 

cestovat, nebylo tolik zboží v obchodech. Ale pořád převládaly jistoty, 

které jsme považovaly za samozřejmé. Měli jsme jistou práci, nikdo 

nebyl na ulici, každý mohl slušně bydlet, školství a zdravotní péče 

byla pro každého dostupná. 

Ale to, co dokázala novodobá elita národa za těch 27 let je 

neodpustitelné. Všechny fabriky dokázali zlikvidovat, skoro všechen 

státní majetek rozprodat nebo dokonce rozdat. Co vlastně lidu této 

země zůstalo? Asi jenom ti politici. Ale ty politiky volíme my – 

občané. Je až z podivem, jak se neustále dostávají do Poslanecké 

sněmovny a Senátu stejní lidé. 75 % občanů je s těmito politiky 

nespokojeno, ale u voleb to není vidět. 

Všichni znáte můj volební program, víte proč jsem se rozhodla 

kandidaturu do Senátu přijmout. Nesouhlasím aby lidé, kteří pracují 

měli tak nízké mzdy a mnohdy museli žádat o různé podpory, aby 

vůbec nějak uživili rodiny. Člověk, který pracuje musí mít takovou 

mzdu, aby dokázal důstojně žít. Dobře zaplacený zaměstnanec si 

může během svého života našetřit na důchod. Ale ze současných 

nízkých mezd si to většina českých zaměstnanců dovolit nemůže. 
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Prosím vás všechny. Pokud opravdu chceme něco změnit v tomto 

státě, přesvědčte svoje roztrpčené známé, další blízké i svoje děti a 

přijďte k volbám 7. a 8. 10. a po té na 2. kolo 14. a 15. 10. 2016. 

Kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodě 49 má číslo 7. 

Děkuji vám za váš hlas, děkuji za vaši důvěru. 

Mária Koudelová 
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Slovo vedoucího kandidáta KSČM okresu 

Blansko do Zastupitelstva Jihomoravského 

kraje 

Vážení spolustraníci, 

začátkem října letošního roku se 

uskuteční volby do Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje. KSČM 

připravila volební program takový, 

aby Jihomoravský kraj byl místem 

spokojeného a klidného života pro 

nás všechny. Základem spokojenosti 

každého člověka je v případě 

aktivního věku možnost pracovního 

zařazení, aby on a jeho rodina měli 

dostatek finančních prostředků pro 

zajištění denních potřeb. Proto se 

budeme snažit v oblastech, které 

mají problém s vytvořením 

pracovních příležitostí, podpořit 

aktivity různých forem podnikání 

vedoucích k tvorbě nových pracovních míst. Již tradičně podporujeme 

projekty vědy a výzkumu, které nám mohou umožnit další oživení 

ekonomiky. Rozhodně podpoříme zemědělskou produkci a vinařství 

patřící neodmyslitelně k jižní Moravě. Tím, že budeme na pultech 

našich obchodů vyžadovat domácí produkty, rozšíříme rozvoj těchto 

odvětví. 

Jihomoravský kraj je překrásný a pomalu a jistě se zvyšuje procento 

návštěvnosti v rámci cestovního ruchu. Právě cestovní ruch a služby 

s ním spojené jsou dalším momentem ke zlepšení celkového stavu 

ekonomiky. V letošním volebním programu se vracíme také k rozvoji 

učňovského školství, čímž zajistíme možnost rozvoje firem a podniků. 

Nezapomínáme ani na seniory a hendikepované, neboť právě oni si 

zaslouží naši velkou pozornost. Proto je důležitý rozvoj služeb pro ně, 

a to ať už v domovech pro seniory či ústavech sociální péče. Lidé, 

kteří celý život poctivě pracovali, by rozhodně neměli na sklonku 

života pociťovat nouzi a počítat každou korunu, jež potřebují na léky, 

bydlení, energie a jídlo. Program, který si KSČM v nadcházejících 
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volbách vytyčila je programem splnitelným a v celé své koncepci se 

zabývá problémy našich občanů a nabízí jejich řešení. 

Je teď na vás, jak u voleb uspějeme. Pomozte nám při realizaci našeho 

volebního programu a přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas. 

Stanislav Navrkal 
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Přijďte nás podpořit na předvolební setkání 

s občany ve městech a větších obcích 

7. 9. od 14:00 na nám. v Olešnici 

7. 9. od 15:40 na nám. v Kunštátě 

7. 9. od 17:35 u pošty v Rájci 

8. 9. od 15:00 před A centrem u vlak. zastávky v Adamově 

11. 9. od 14:00 v Dělnickém domě v Blansku 

13. 9. od 14:30 na nám. v Kuřimi 

15. 9. od 16:45 na nám. v Jedovnicích 

19. 9. od 14:30 u autobus. nádr. ve Velkých Opatovicích 

22. 9. od 14:25 u autobus. zast. náves v Lelekovicích 

22. 9. od 15:30 u základní školy v Čebíně 

22. 9. od 15:55 na nám. v Drásově 

30. 9. od 15:00 na nám. v Letovicích 

3. 10. od 13:00 na nám. v Boskovicích 

3. 10. od 15:30 na Rožmitálové v Blansku 

7. – 8. 10. – krajské volby a 1. kolo senátních voleb 

14. – 15. 10. – 2. kolo senátních voleb 

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 


