
navrhla na člena:
• HR ÚV KSČM (hospodářská rada) Marii Pěnčíkovou(KR)
• K VSP ÚV KSČM (komise pro vnitrostranickou práci) Bohumila Bystřického

(UH)
• ÚRoK Hanu Ludvíkovou
• ÚOVŠ (Ústřední operativní volební štáb) Dagmar Butnikošarovskou
• komise  mládeže  při  ÚV  KSČM  Kateřinu  Srncovou  a  náhradnici  Jaroslavu

Ovečkovou
• komise žen při ÚV KSČM Vlastu Babovcovou
• ideologické komise při ÚV KSČM s. Holiše (VS)

doporučila jako kandidáta:
• pro volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č.77 (Vsetín) s. Bazalkovou
• pro doplňující volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č.78 (Zlín sever a jižní

část okresu Vsetín) s. Radomíra Rafaju
V obšírné diskusi byla mj. kritizována váznoucí spolupráce mezi okresními výbory při
senátních  volbách,  zejména  neúčast  kandidátů  na  předvolebních  akcích  a  prosazování
vlastních kandidátů na úkor vlastních okresů.  Rozdílné názory zazněly i  na případnou
podporu vlády. Velká pozornost byla věnována zdravotnictví ve Zlínském kraji. Krajská
konference ve svém usnesení k této problematice vyzvala zastupitele Zlínského kraje za
KSČM, aby ke zdravotnictví přistupovali s respektem k dlouhodobě utvářené regionální
struktuře,  která je v současnosti personálně i ekonomicky stabilizovaná. Současný stav
odpovídá  dlouhodobé koncepci  rozvoje  zdravotnictví  přijaté  zastupitelstvem Zlínského
kraje  v roce  2013 a  nevyžaduje  zásadní  změny. Občané regionu Zlínského kraje  jsou
znepokojeni přístupem vedení Zlínského kraje ke strategii a koncepci zdravotnictví v kraji.
Příprava  klíčových  dokumentů  a  avizované  přijetí  zásadních  rozhodnutí  bez  možnosti
vyjádření  a  spoluzodpovědností  samospráv  dotčených  regionů  a  odborné  veřejnosti  je
v otázkách, které se dotýkají každého občana, obzvláště citlivá. Neprůhledné a překotné
jednání vedení Zlínského kraje nahrává spekulacím, vyvolává neklid mezi zaměstnanci
a zejména v široké veřejnosti.

Tradiční oslava MDŽ pořádaná Okresním a Městským výborem KSČM Zlín a Levicovým
klubem žen Amálie Randýskové Zlín se konala 9. března stejně jako v minulých letech
v restauraci „U Barcuchů“.
Oslavu MDŽ spojenou se společenským večerem zahájil  v 16 hodin předseda kulturní
komise   s.  Zdeněk Novotný.  Po  básni,  kterou  přednesl  náš  sympatizant,  básník  Josef
Tomšů,  se  ujal  slova  předseda  OV  KSČM  Zlín  s.  Stanislav  Remeš.  Ocenil  v  něm
nezastupitelnou roli žen a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a lásky jejich bližních. 
V  kulturní  části  večera  vystoupil  folklorní  kroužek  Bartošáček,  jehož  malí  tanečníci
a zpěváčci  předvedli  pěkné říkanky, písničky a  tanečky. Po té  vystoupila  s  přednesem
básně Jaroslava Seifrta  Hora Říp vnučka předsedy OV. Dále se představily dva taneční
páry Daniel  Knedla,  Aneta Slovenčíková a sourozenci Jan a Eliška Vlkovi   s ukázkou
standardních a latinsko-amerických tanců a rovněž náš s. Luboš Svoboda, který zahrál na
harmoniku písničky z „Babiččiny krabičky“.
K tanci a poslechu hrálo celý večer Duo HARMONY s hráčem na klávesy Františkem
Střelcem a zpěvačkou Janou Caruzi. Zaplněný sál se nádherně bavil a přítomní si i s chutí
zatančili. Jistě se sejdou opět při oslavě MDŽ znovu.

Neprošlo jazykovou korekturou. Určeno pro vnitrostranickou potřebu.

               Z P R A V O D A J
                                                     Městského výboru Komunistické strany

    Čech a Moravy
      Zlín
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Nejdůležitějšími  vnitrostranickými událostmi  zlínské  KSČM byly v závěru února  a  na
začátku března okresní a krajská konference KSČM Zlín.

Okresní konference KSČM Zlín se konala v sobotu 24.února 2018 v Klubu důchodců na
ulici Kvítková ve Zlíně. Z pozvaných 41 delegátů se jí  zúčastilo 35  ze 42 základních
organizací.  Mezi  17  hosty  byli  i  1.místopředseda  ÚV KSČM Petr  Šimůnek,  předseda
zlínského  Krajského  výboru  KSČM  (ZLKV  KSČM)  Jiří  Varga,  předseda  OV KSČM
Uherské Hradiště Pavel Kroča a místopředseda OV KSČM Kroměříž Michal Kostka. 
Po  zahájení  konference  Písní  práce  a  volbě  pracovních  komisí  přednesl  předseda  OV
KSČM Zlín Stanislav Remeš zprávu o činnosti okresní stranické organizace za minulý rok.
Zhodnotil v ní stručně práci na přípravě a zajistění voleb  do  Poslanecké sněmovny PČR
(PS PČR),  činnost  oblastních a  městských výborů,  průběh výročních  členských schůzí
a kulturně-politické  akce,  které  OV  připravil  v minulém  období  ve  spolupráci  se
společenskými  a  zájmovými  organizacemi,  s Česko-Ruskou  společností,  Levicovým
klubem žen,  Klubem českého pohraničí  a  rovněž i  přeshraniční  spolupráci  s  OV KSS
Topolčany. Podrobné zhodnocení výsledků voleb pak provedla s.Dagmar Butnikošarovská.
Po  zprávách  předsedkyně  okresní  revizní  komise  s.Miroslavy  Jemelkové  a  předsedy
okresní  rozhodčí  komise  s.Josefa  Čejky  následovala  diskuse  k  předloženým  zprávám
ik současné vnitropolitické situaci. 
Po obsáhlé diskusi zvolila okresní konference předsedou OV KSČM Zlín opět  Stanislava
Remeše. Členem ÚV KSČM za okres Zlín byl rovněž opět zvolen Pavel Žůrek. Do ZLKV
KSČM byli za okres Zlín zvoleni Dagmar Butnikošarovská, Stanislav Remeš a František
Jordák.  Dále  okresní  konference  zvolila  27  členný OV  KSČM  Zlín,  okresní  revizní
komisi (ORK) a okresní rozhodčí komisi (ORoK). Předsedkyní ORK byla opět zvolena
Miroslava Jemelková a předsedou ORoK rovněž opět Josef  Čejka. Okresní konference
rovněž zvolila 10 delegátů a 2 náhradníky na krajskou konferenci  KSČM a navrhla na
předsedu  ZLKV  KSČM  D.Butnikošarovskou,  na  předsedu  krajské  a  člena  ústřední
rozhodčí komise Josefa Čejku, na senátora pro doplňovací volby ve volebním obvodu č.78
Radomíra Rafaju a na předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. 
V přijatém usnesení uložila základním organizacím KSČM:
a) zapracovat do plánu práce závěry a úkoly uložené ZO okresní a krajskou konferencí

a X.sjezdem KSČM
b)  zlepšit kontaktní jednání se členy ZO a aktivně komunikovat se sympatizanty
c)  zapojit do práce celý výbor ZO včetně rozdělení a podílu na činnosti ZO
d)  zaměřit se na:
   -  výběr členských příspěvků dle Stanov KSČM
   -  mapovat okruh sympatizantů

http://www.kscm.zlin.cz/


 -  v  zápisech  z  čl.  schůzí  (nejméně  2x  ročně)  specifikovat  plnění  jednotlivých
programových bodů volebního programu

   -  pravidelně informovat o problematice v obcích, jednání v zastupitelstvech a o politické
situaci

   -  zajistit propagační činnost – nástěnky
   -  informovat o práci zastupitelů a projednávaných tématech – interpelacích
e)  specifikovat témata a problémy rozhodující pro konkrétní oblast působení ZO v dané

obci
f)  každé ZO zpracovat vlastní volební program pro komunální volby (témata  aktuální pro

danou obec), kterými osloví voliče v oblasti v souladu s volebním programem KSČM
pro volební období 2017 – 2021

g) nově přijatým členům stanovit patrona, který dohlédne na jeho zapojení do práce ZO

Okresní konference byla zakončena Internacionálou.

Okresní konference KSČM Zlín rovněž schválila jako podnět pro projednání  ve vyšších
stranických orgánech na krajské konferenci a X. sjezdu KSČM Stanovisko OV KSČM
Zlín k programové, organizační a personální práci KSČM, jehož plné znění uvádíme:
Kladenský program přijatý na II. sjezdu KSČM v roce 1992 a aktualizovaný V. sjezdem
KSČM v roce 1999 považujeme za základní programový dokument Komunistické strany
Čech  a  Moravy.  Nepřekročitelným  závěrem  dnešní  okresní  konference  je  maximální
volební podpora volebního programu KSČM pro období 2018 – 2021. Je však také naší
povinností postavit se neradostnému výsledku krajských a parlamentních voleb. Politický
vývoj společnsti, ale také pravděpodobně sebeuspokojení vedení KSČM nejen na úrovni
ÚV, ale  i  v  krajích  a  okresech,  přivedlo  stranu k  výsledku  7,76  %.  Tento  výsledek  je
obrazem skutečné situace ve straně a je pro nás silně alarmující. 
Nadcházející X. sjezd KSČM bude pro stranu rozhodující. Vítáme jeho konání v dubnovém
termínu.  Dřívější  termín by  byl  ještě  příliš  ovlivněn  emocemi po prohraných  volbách.
Klíčová role připadá okresním a krajským konferencím. Jejich podněty budou základním
kritériem pro jednání sjezdu. 
K organizační a personální práci máme následující doporučení:
Přípravu nových kádrů více přizpůsobit aktuální situaci a potřebám společnosti, zařadit
principy komunální politiky, otázky mezilidských vztahů a řídící metodiky, zaměřit se na
mediální  přípravu.  Kádrové  rezervy  vybírat  a  připravovat  nejenom  na  úrovni  krajů
a okresů, ale také na úrovni ÚV KSČM.
U volených funkcí včetně krajských představitelů a poslanců zajistit potřebnou obměnu
s využitím funkcionářského potenciálu v krajích a okresech. Omezit funkční období na  
2 – 3 období s přihlédnutím na náplň práce a nahraditelnost.
Provést analýzu práce ideologického oddělení a stanovení vize jeho dalšího fungování.
Zajistit  maximální  operativnost  v  práci  strany  tj.  zejména bezprostřední,  kvalifikované
reakce a zásadní stanoviska strany k aktuálním událostem a jejich přenos až na úroveň 
ZO KSČM a mezi širokou veřejnost. K tomu rovněž používat v daleko větší míře než dosud
internetovou komunikaci mezi všemi jednotkami organizační struktury strany od ÚV přes
krajské a okresní výbory i např. pomocí videokonferencí. Rovněž je třeba mnohem častěji
než dosud vydávat letáky, plakáty a jiné propagační materiály zejména v Haló novinách
a na vebových stránkách KSČM, ve kterých strana reaguje na aktuální události a které je
možno používat v  propagačních vývěskách v místech působnosti  základních organizací
KSČM. 

Důsledně na všech úrovních stranické výstavby vyhodnocovat plnění volebního programu.
V  souvislosti  s  nutnou  reorganizací  strany  se  hovoří  o  rušení  funkce  instruktora  
ÚV KSČM. Pro fungování každého systému, v tomto případě naší strany, je zpětná vazba
regulačním nástrojem a nutnou podmínkou pro efektivní a kvalitní řízení. Jedním z mnoha
úkolů instruktora je právě zajištění toku informací jak vertikálně, tak i horizontálně, od
ÚV KSČM až po jednotlivce a naopak. Proto nesouhlasíme s rušením funkce instruktora
ÚV KSČM bez systémové náhrady.

Stranické  konference  KSČM  ve  Zlínském  kraji  byly  završeny  krajskou  konferencí
KSČM Zlín, která se konala 10.března 2018 v Kroměříži v budově OV KSČM Kroměříž.
Jednání  konference  se zúčastnilo  všech  40  pozvaných delegátů  a  9 hostů.  Bohužel  se
jednání nezúčastnil nikdo z vrcholového vedení strany, což bylo velmi kritizováno.
Jednání  konference  zahájil  dosavadní  předseda ZLKV KSČM Zlín Jiří  Varga a  předal
řízení konference Pavlu Kročovi (předseda OV KSČM U. H.).  Po schválení programu
konference,  volby pracovních komisí  a  schválení  jednacího a volebního  řádu  přednesl
s. Varga zprávu o činnosti ZLKV KSČM, ve které zhodnotil činnost ZLKV KSČM od
poslední krajské konference, která se konala 4. 3. 2017 a plnění jejího usnesení. Jejím
základním úkolem tehdy bylo zabezpečit  volby do PS PČR. Ve volbách však  dosáhla
krajská zlínská organizace dosud nejhorší výsledek. KSČM  v nich ztratila v okresu Zlín
5082 hlasů, v okresu Vsetín 3 694 hlasů, v okresu Uherské Hradiště 4 564 hlasů a v okresu
Kroměříž 4 088 hlasů (celkem 17 428 hlasů).  KSČM udělala chyby zejména v oblasti
propagace našeho programu a oslovení voličů, ve vymezení se vůči některým problémům
ve společnosti a bude třeba se z toho  poučit. 
Rovněž pokračoval  úbytek členů, který se nepodařilo zastavit.  Uspokojivě nepracovala
v rámci kraje Komise mládeže. 
Ke dni konání krajské konference měla zlínská stranická organizace 2056 členů, z toho do
60 let 291 členů; průměrný věk je 74,23 let.
Nejdůležitějším úkolem, který nyní před KSČM stojí, jsou komunální volby. Do jejich
přípravy je třeba zapojit celou členskou základnu. Každý člen strany by měl přijmout svoji
odpovědnost za dosažení co nejlepšího výsledku.
Po zprávě s. Vargy následovaly zprávy o činnosti KRK a KRoK a následně představení
kandidátů do krajských stranických funkcí, po nichž následovaly volby.
Za předsedu ZLKV KSČM Zlín, na kterého kandidovali s. D. Butnikošarovská a s. Pavel
Kroča  z  U.  H.,  byl  zvolen  Pavel  Kroča,  který  získal  29  hlasů  (72,5%),
D. Butnikošarovská - 10 hlasů (25%). 
Dále krajská konference 
zvolila:

• předsedkyni  KRK  Hanu  Ludvíkovou  a  členy  KRK  (za  Zlín  Miroslavu
Jemelkovou) 

• předsedu KRoK Josefa Čejku a  členy KRoK 
• návrh na člena VV ÚV KSČM Jaroslava Procházku z Kroměříže

potvrdila členy ZLKV KSČM (12členného): 
za okres UH Ivana Mařáka, Františka Krpala, Pavla Kroču,
za okres ZL Dagmar Butnikošarovskou, Františka Jordáka, Stanislava Remeše
za okres KM Evu Badinkovou, Michala Kostku, Marii Pěnčíkovou
za okres VS s. Petříkovou, Petra Poláška, Jiřího Vargu


