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OBČASNÍK 
Okresního výboru KSČM Blansko 

Mimořádné volební vydání 

Září 2017 
Určeno pro vnitrostranickou potřebu. 

Úvodní slovo předsedy Okresního výboru 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí 
přátelé, 

obracím se na vás nyní jako kandidát KSČM 
do Poslanecké sněmovny. 

Léto se s námi pomalu loučí a přichází 
podzim, s nímž jsou letos spojeny volby do 
Poslanecké sněmovny. Naším hlavním 
úkolem je přesvědčit širokou veřejnost 
k volbě kandidátů KSČM. 

Volby do Poslanecké sněmovny jsou velmi 
důležité. Vždyť všechny návrhy zákonů se 
projednávají a schvalují v této instituci. Poslanecký klub KSČM je velmi aktivní 
a předložil mnoho návrhů zákonů, které současná vládní koalice arogantně 
nepřipustila ani k projednání, ať už se to týká zdanění církevních restitucí nebo 
zákona o obecném referendu. 

Moje volební priority, se kterými jdu do volební kampaně je zvyšování 
minimální mzdy na úroveň EU, pravidelná valorizace důchodů, prosazení 
zákona o sociálním bydlení, zavedení zálohového výživného pro matky 
samoživitelky, zastavení odlivu zisků velkých korporací do zahraničí a 
vybudování dálnic č. 43 Brno – Svitavy a č. 52 Brno – Mikulov – hranice 
s Rakouskem. Samozřejmě jde jen o výčet, protože práce poslance je mnohem 
komplexnější. 

Na kandidátku se nám podařilo prosadit 5 kandidátů napříč okresem Blansko. 
Nyní potřebujeme, abyste nám pomohli s volební kampaní a také, abyste nás 
podpořili svými hlasy a k volbě kandidátů KSČM přesvědčovali i ostatní občany 



2 

z vašeho okolí. Také bych vás chtěl požádat, abyste na kandidátní listině 
preferovali kandidáty z okresu Blansko. 

Okres Blansko měl vždy svého poslance z řad KSČM od roku 1996. A já 
udělám vše proto, abychom v této tradici pokračovali i letos. 

Soudružky a soudruzi pomozte kandidátům KSČM a celému volebnímu 
týmu k úspěšným volbám v roce 2017. Děkuji. 

Emil Pernica, kandidát KSČM č. 5 do Poslanecké sněmovny za 
Jihomoravský kraj 
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Natálie Novotná 

Pracuji jako zdravotní sestra přes 10 let. Jsem 
zvyklá dennodenně pomáhat lidem a pečovat 
o ně. Často to není práce lehká, ale je to 
práce, která mě vnitřně naplňuje. Dále jsem 
zastupitelka města Blansko, členka 
kontrolního výboru a sociální komise. 

Chtěla bych se zasadit o to, aby lidé měli 
takové sociální a zdravotní zázemí, aby se pak 
mohli rozhlížet kolem sebe, nabyli úcty ke 
svým spoluobčanům a měli chuť a prostředky 
pomáhat ostatním. Chtěla bych vrátit úctu 
našim živnostníkům, protože se živí poctivou 
prací a zaslouží si uznání společnosti. 

Natálie Novotná, kandidátka KSČM č. 12 do Poslanecké sněmovny za 
Jihomoravský kraj 
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Radek Boháček 

Jsem mladým členem KSČM, je mi 33 let. 
Vyrůstal jsem v komunistické rodině, mám 
čtyři starší sourozence. Pracuji na Školním 
lesním podniku Masarykův les Křtiny jako 
lesní dělník v těžbě a soustřeďování dříví. Na 
pracovišti jsem členem Výkonného výboru 
odborového svazu. V rámci členství v KSČM 
jsem absolvoval dvouletý kurz stranického 
vzdělávání v Brně. 

Zúčastňuji se příprav společenských a 
veřejných akcí ve Křtinách, kde bydlím. Na 
svém osobním příkladu bych rád 
demonstroval, že i mladý člověk může měnit 
věci k lepšímu tím, že aktivně vstoupí na politické bojiště. Mám snahu prolomit 
nezájem o jakékoliv politické dění nejen mezi mladými lidmi. 

Můj zájem směřuje hlavně do oblastí tvorby a ochrany krajiny a životního 
prostředí v rámci udržitelného života a dále do oblasti hospodářské a sociální 
politiky. Jako jeden z hlavních problémů vidím všeobecně nespravedlivě nízké 
odměňování našich pracovníků ve srovnání s okolními státy. S tím souvisí 
neodpovídající životní standard občanů, mnoho lidí je na hranici chudoby, 
přestože jsou zaměstnáni, mladí lidé obtížně zakládají rodiny, důchodci živoří. 
Nelíbí se mi strukturální nezaměstnanost, zapříčiněná nedostatky zejména 
v učňovském školství. 

Radek Boháček, kandidát KSČM č. 19 do Poslanecké sněmovny za 
Jihomoravský kraj 
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Jaroslava Konůpková 

Celý život jsem věrná Letovicím. 
Vystudovala jsem Gymnasium v Boskovicích 
a Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve 
Zvolenu. Po škole jsem se vdala, mám 
dospělého syna, dceru a dvě vnučky. Celých 
30 let jsem pracovala jako ekonom 
v Keramice Letovice, kde byl mým šéfem pan 
Jan Řehoř. V KSČ jsem od roku 1985, nyní 
jsem jednatelka MěR KSČM Letovice. Už 
třetí volební období jsem zastupitelkou města 
Letovice, skoro tak dlouho předsedkyní 
finančního výboru. Jsem členkou Sboru 
dobrovolných hasičů, Nového sdružení 
zdravotně postižených Letovice, Klubu 
důchodců, snažím se navštěvovat kulturní akce ve městě. Před dvěma roky 
zemřel můj manžel, odešla jsem do důchodu, starám se o dům, zahradu, dva psy, 
králíky, slepice, neustále dobře vařím a peču. Miluji kulturu a divadlo. Budu se 
snažit napomoci dobrému výsledku naší strany v letošních volbách. 

Jaroslava Konůpková, kandidátka KSČM č. 26 do Poslanecké sněmovny za 
Jihomoravský kraj 
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Mária Koudelová 

Zamyšlení co vše se slibuje a o 
čem se vůbec nemluví. 

Žádná politická strana nebo hnutí 
nechce nebo se bojí mluvit o tom to 
co vadí většině lidí v ČR. Velká 
likvidace podniků, rozdávání našeho 
bohatství do cizích rukou, čerpání 
dotací na soukromé stavby nebo 
golfová hřiště. Podivné hospodaření 
politiků a jejich známých, divná 
privatizace v 90. létech. Již nic 
nepatří lidu, politici dokázali za 27 
let zničit vše co fungovalo. Zákony, které byly přijaté umožnily beztrestně 
rozdat, rozkrást naše podniky, rozbít zemědělství, dopravu, zdravotnictví, 
školství. Zkrátka vše z čeho není zisk se muselo zlikvidovat. To jsou jenom 
zlomky toho co lidem vadí a z čeho jsou otrávení. Mnohdy lidé přežívají ze 
směšné minimální mzdy kolem 11 000 Kč, to nemluvím o důchodcích, kteří 
mají ještě méně a pokud zůstane sám, tak to již není k životu. 

Snižování odvodů na sociální a zdravotní pojištění je cesta do pekel, pokud se 
sníží odvod zaměstnancům i zaměstnavatelům, tak státní pokladna bude za 
každé procento chudší o 14 miliard, které budou chybět na důchody či sociální 
dávky.  

Začněme se chovat jako lidé, začněme si vážit jeden druhého, nikdo není víc než 
ten druhý, který má majetek a peníze. To ještě neznamená, že je lepší člověk. 

Přeji všem, aby jste volili správně a s rozmyslem. 

Mária Koudelová, kandidátka KSČM č. 33 do Poslanecké sněmovny za 
Jihomoravský kraj 
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Přijďte nás podpořit na předvolební setkání s občany 

ve městech a větších obcích 

7. 9. od 16:20 na náměstí v Kunštátě 

7. 9. od 17:40 u obecního úřadu v Černé Hoře 

7. 9. od 18:15 u pošty v Rájci – Jestřebí 

12. 9. od 17:00 před A centrem u vlakové zastávky v Adamově 

12. 9. od 18:15 u pošty ve Křtinách 

13. 9. od 15:15 u supermarketu ve Svitávce 

14. 9. od 18:50 u hospody v Šebrově 

2. 10. od 16:20 ve Sloupě 

2. 10. od 18:25 na náměstí v Jedovnicích 

4. 10. od 16:20 u autobus. nádr. ve Velkých Opatovicích 

5. 10. od 18:30 u autobus. zastávky v Prostředním Poříčí 

9. 10. od 15:00 na Masarykově náměstí v Letovicích 

12. 10. od 13:00 na Masarykově náměstí v Boskovicích 

12. 10. od 15:30 na Rožmitálové ulici v Blansku 

20. 10. – 21. 10. – volby do Poslanecké sněmovny 

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 


