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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Vydání č. 6/2017 

Březen – duben 2017 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

po 2 měsících vás všechny srdečně zdravím při čtení 
dalšího vydání Občasníku OV KSČM Blansko. 

Tento Občasník je vydáván po zasedání Krajské 
nominační konference KSČM Jihomoravského kraje 
(11. 3. 2017) a po 6. zasedání ÚV KSČM (25. 3. 2017), 
který definitivně potvrdil složení a pořadí kandidátních 
listin KSČM ve všech krajích pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 

Do čela kandidátní listiny za Jm kraj byl zvolen dosavadní poslanec z okresu Hodonín 
Mgr. Ivo Pojezný. Vedoucí kandidát okresu Blansko (Emil Pernica), byl krajskou 
konferencí zvolen na 5. místo. Jsem si vědom své odpovědnosti a množství práce, která 
mě a nás všechny čeká, abychom pro okres Blansko obhájili mandát poslance 
Parlamentu ČR. Upřímně ale říkám, že bez preferenčního kroužkování se nám to 
nepovede, proto vás žádám, abyste tuto důležitou informaci postupně předávali členské 
základně na různých setkáních a členských schůzích. 

Na 12. místě bude Natálie Novotná (Blansko), na 19. místě najdete Radka Boháčka 
(Křtiny), 26. je Ing. Jaroslava Konůpková (Letovice) a na 33. místě kandiduje Mária 
Koudelová (Adamov). Přeji krásné jarní dny. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko a kandidát č. 5 do 
Poslanecké sněmovny 
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Vnitrostranické okénko 
25. 3 2017 se konalo 6. zasedání ÚV KSČM, které bylo rozděleno do 5. bloků. 

Odpovědnými místopředsedy ÚV KSČM byly prezentovány informace 
o zajištění volební kampaně. 

Projednával se materiál Informace o stavu a vývoji členské základny ke konci 
roku 2016, což zrovna nebyl zrovna veselý materiál. Oproti roku 2015 jsme 
ztratili 3 000 členů. Tento úbytek je způsoben především úmrtími členů. V roce 
2016 bylo do strany přijato 248 členů, což rozhodně nepokrylo úbytek členů. 
V okresu Blansko byli v loňském roce přijati 3 noví členové. KSČM tedy 
v současné době má 39 956 členů. Jsme tak stále nejmasovější politická strana 
v České republice, ale žel s nejvyšším věkovým průměrem 73 let. Abyste měli 
možnost srovnání, přikládám počet členů z dalších politických stran. 

KDU – ČSL:  26 420 členů 
ČSSD: 21 356 členů 
ODS: 14 123 členů 
Okamurova Svoboda a přímá demokracie: 4 003 členů 
ANO: 2 777 členů 

Hodně prostoru byl věnován ekonomickému bloku. Projednával se a schválil 
rozpočet KSČM pro rok 2017. Rozpočet celé KSČM bude zejména kvůli 
letošním sněmovním volbám výrazně ztrátový. Tato plánovaná ztráta činí 
28 miliónů Kč. Ztráta je kryta úsporami strany z minulých let. 

Dalšími body programu bylo schválení kontroly a plnění usnesení ÚV KSČM. 

Emil Pernica, člen ÚV KSČM za okresní organizaci Blansko 
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Delegace OV KSČM Blansko navštívila 

OV Komunistické strany Slovenska v Komárně 

Ve dnech 27. 3. – 28. 3. 2017 delegace OV KSČM Blansko ve složení E. Pernica 
(předseda OV KSČM Blansko), F. Ladič (statutární místopředseda OV KSČM 
Blansko), M. Koudelová (kandidátka OV KSČM Blansko) a J. Konůpková 
(jednatelka MěR KSČM Letovice) navštívila Okresní výbor Komunistické strany 
Slovenska v Komárně, se kterým držíme již dlouhodobě družební a partnerské 
vztahy. Funkci předsedy tamního Okresního výboru vykonává Pavol Tausk. 

Město Komárno je od Blanska vzdálené kolem 300 km. Nachází se na jihu 
Slovenska u maďarských hranic v Nitranském kraji. Ve městě žije okolo 34 000 
obyvatel. Při tom až 75 % obyvatel se hlásí k maďarské národnosti. V Komárně je 
maďarština slyšet na každém rohu, názvy ulic jsou dvojjazyčné. 

Delegace si předaly tiskové a propagační materiály a zároveň si také vyměnily své 
zkušenosti ze stranického i veřejného života ve svých zemí. 

Právě výrazná maďarská menšina (v okolí Komárna ale tvoří většinu), která je 
nejvíce koncentrována v Komárně a jeho okolí často vytváří pro místní Slováky, 
kteří jsou na tomto území v menšině problémy a schválnosti. Např. na veřejném 
zasedání komárenského zastupitelstva se mluví maďarsky. Primátorem Komárna je 
László Stubendek ze strany MOST-HÍD, tedy strana, která hájí na Slovensku 
především zájmy občanů maďarské národnosti a na centrální úrovni je dokonce ve 
vládní koalici. 

Komunistická strana Slovenska je bohužel dlouhodobě neparlamentní stranou, a 
proto téměř nemá vliv na domácí politické scéně. Po celém Slovensku má kolem 
8 000 členů a všichni funkcionáři musí svoji práci vykonávat dobrovolně ve svém 
volném čase. 

Po prohlídce města, kde je ještě možno spatřit pozůstatky kdysi významného 
československého přístavu na Dunaji jsme se zúčastnili pietního aktu v nedaleké obci 
Radvaň nad Dunajom, kde došlo 28. 3. 1945 k vylodění námořní pěchoty sovětské 
dunajské flotily při osvobozování Československa od fašismu. Za OV KSČM 
Blansko jsme k památníku položili věnec k uctění památky padlých vojáků 
s nápisem ,,HRDINŮM A OSVOBODITELŮM DĚKUJE OV KSČM 
BLANSKO“. 

Na závěr jsme se s funkcionáři OV KSS Komárno utvrdili ve svých přátelských 
vztazích a na oplátku jsme pozvali slovenskou delegaci na jednání Okresní 
konference KSČM Blansko, která se uskuteční v prosinci letošního roku. 

Emil Pernica – vedoucí blanenské delegace 
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Předseda OV KSČM Blansko E. Pernica předává propagační materiály 

předsedovi OV KSS Komárno P. Tauskovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zleva M. Koudelová, J. Konůpková, F. Ladič a P. Tausk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. Pernica a F. Ladič při pokládání věnců v Radvani n. Dunajom 
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Oslava MDŽ 2017 v Letovicích 

V pátek dne 10. března 2017 jsme již tradičně oslavili Mezinárodní den žen 
v jídelně paní Marty Kalasové mladší na Brněnské ulici v Letovicích. 

Zatančily nám dvě skupiny nejmenších mažoretek Základní umělecké školy 
v Letovicích pod vedením paní učitelky Moniky Ošlejškové. 

Všem ženám k svátku blahopřáli pánové Karel Šír, Stanislav Navrkal, předseda 
klubu zastupitelů za KSČM Jihomoravského krajského zastupitelstva, Emil 
Pernica, předseda OV KSČM Blansko, a místostarosta města Letovice Ing. Jiří 
Palbuchta. 

Poděkovali ženám za jejich každodenní zodpovědnou a pilnou práci. K MDŽ od 
nich ženy dostaly krásné petrklíče a blahopřání. Obdarovali jsme i další naše 
ženy, které za námi nemohly přijít. 

Oslavu MDŽ vnímáme jako možnost příjemně si popovídat a pobavit se 
s bývalými spolupracovníky a známými, na oslavu se chodíme pochlubit svými 
dětmi a vnoučaty. 

Velice tímto děkujeme všem sponzorům a všem, kdo nám pomohli oslavu 
uspořádat. 

Za Městskou radu KSČM Letovice Jaroslava Konůpková, 
jednatelka 
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Řešení existuje 

Programová konference KSČM se v neděli 19. 3. 2017 zabývala závěrečnou 
diskusí k finalizaci volebního programu KSČM. Pro KSČM je hlavním cílem 
zabývat se problémy občanů a přispět k řešení jejich často špatné životní situace. 
K tomu musí bezpodmínečně přispět i prosperita celé republiky. Posun k lepším 
výsledkům zajišťují především občané. A stát tedy nesmí jejich práci zneužívat. 
Je třeba zajistit bezpečí, aby lidé nežili ve strachu a obavách. 

Volební program se bude zabývat také sociální oblastí, zdravotnictvím, životním 
prostředím, školstvím a dalšími problémy, které denně občanům znepříjemňují 
život. Jde také o nepřiměřený vliv Bruselu na dění v České republice. Sociálně-
ekonomické otázky, překonání příjmové chudoby, zvýšení kontroly státu nad 
strategickými firmami i zamezení jejich prodeje budou jednou z oblastí, kterou 
si klade volební program KSČM za cíl. 

Chceme zásadně zamezit oligarchizaci státu, nezapomeneme ani na podivné 
privatizace a prodeje kdysi prosperujících podniků, na nichž mají podíl i někteří 
vysocí politici, dodnes nevyřešený podivný prodej OKD včetně bytového fondu 
OKD. V těchto různých kauzách nelze, aby jejich podílníci nepřijali 
odpovědnost, která se právě v tomto případě týká i premiéra Sobotky. 

KSČM nehledá teplá křesla, ale její stabilní snahou je vytvořit takové podmínky 
života, aby každý z občanů mohl bez obav důstojně prožít svůj život. Rozhodně 
nebudeme prezentovat bombastická hesla, ale budeme naopak naslouchat lidem 
a snažit se nepromarnit čas zbytečnými frázemi. Je třeba se dívat do budoucnosti 
a hledat reálná řešení, která, byť drobnými krůčky, vrátí naší společnosti 
důstojnost a zájem o každého člověka. A taková tedy bude sněmovní kampaň i u 
nás na jižní Moravě. 

Emil Pernica, předseda OV KSČM Blansko a kandidát KSČM 
č. 5 do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Naši jubilanti – březen – duben 2017 

Libor Beck, Letovice, 12. 3. – 40 let 
Radek Novotný, Olešnice, 6. 3 – 45 let 
Leoš Zemánek, Velké Opatovice, 13. 4. – 55 let 
Milan Vašek, Ráječko, 29. 4. – 60 let 
Leoš Zouhar, Rájec – Jestřebí, 28. 4. – 60 let 
Stanislav Bruner, Letovice, 9. 4. – 60 let 
Milada Hudcová, Boskovice, 2. 4. – 65 let 
Jaroslav Ostřižek, Velké Opatovice, 5. 4. – 70 let 
Jiří Grim, Lipovec, 3. 4. – 70 let 
Jaroslav Badal, Doubravice nad Sv., 31. 3. – 70 let 
Josef Gottwald, Krasová, 19. 3. – 70 let 
František Réda, Velké Opatovice, 7. 4. – 75 let 
Václav Rein, Blansko, 23. 3. – 75 let 
Marie Puklová, Blansko, Dolní Lhota, 22. 3. – 75 let 
Marie Svobodová, Ostrov u Macochy, 2. 3. – 75 let 
Jan Závodní, Velké Opatovice, 25. 4. – 80 let 
Marie Králová, Adamov, 29. 3. – 80 let 
Bohumil Trkán, Adamov, 19. 3. – 80 let 
Jiřina Bacíková, Blansko, 17. 4. – 85 let 
Marie Horáčková, Blansko, 10. 4. – 85 let 
Eduard Kučera, Vilémovice, 18. 3. – 85 let 
Josef Kučera, Lipovec, 4. 3. – 85 let 
Jiřina Budinská, Letovice, 24. 4. – 90 let 
Josef Mokrý, Blansko, Lažánky, 8. 3. – 90 let 
Otto Nezval, Blansko, Klepačov, 7. 3. – 90 let 

OV KSČM Blansko všem oslavencům srdečně blahopřeje 
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Slovo kandidáta KSČM č. 5 pro volby do 

Poslanecké sněmovny 2017 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

ještě k vám promluvím jako kandidát do Poslanecké sněmovny. Rád bych 
upřesnil některé věci, které se mé kandidatury týkají. 

V případě, že dostanu od občanů důvěru a budu zvolen do Poslanecké 
sněmovny, tak rozhodně ,,neuteču do Prahy“ a nenechám Okresní výbor 
napospas. To bych skutečně neudělal a ani bych to nedokázal. V každém měsíci 
je minimálně 1 celý týden, kdy Poslanecká sněmovna nezasedá. Tento týden 
bych věnoval práci pro Okresní výbor, kdy by se konalo zasedání pléna OV a 
následné porady předsedů ZO. Pokud se precizně zpracuje plán práce OV 
Blansko (a vy víte, že za mého působení je vždy kvalitně a poctivě zpracován), 
tak se dá skloubit funkce poslance a předsedy OV. Dokazují to i jiné regiony 
např. Kutná Hora nebo Olomoucký kraj, kde jsou předsedové OV či dokonce 
KV zároveň poslanci. Navíc na OV Blansko pracuje velmi šikovná 
administrativní pracovnice, která také stíhá mnoho úkolů. Zvládnout to tedy lze 
a já osobně jsem na to připraven. Proto vás ve volbách žádám o důvěru, žádám 
vás o hlas. 

Ještě bych rád připomněl prosbu, kterou jsem psal v minulém Občasníku i na 
únorových poradách předsedů ZO. V krajských a senátních volbách v roce 2016 
se začaly hojně využívat plachty (bannery), které se upevnily na ploty členů a 
sympatizantů dané strany u silnic či chodníků. Jedná se o levnou formu reklamy, 
protože se platí pouze samotná výroba nic jiného. Chtěl bych vás proto jako 
členskou základnu požádat, kdo bydlíte v rodinných domech a byli by jste 
ochotni část svého plotu propůjčit na měsíce zář – říjen 2017 pro reklamní 
plachtu KSČM ozvěte se Okresnímu výboru. Kontakty jsou uvedeny níže.  

Děkuji 

Váš Emil Pernica, kandidát KSČM č. 5 pro volby do Poslanecké 
sněmovny 2017 

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 


