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Milé soudružky, vážení soudruzi,
léto končí a před námi je horký podzim. 

Máme pár týdnů do voleb do poslanecké 
sněmovny, které se usku-
teční 8. a 9. října. Těch 
pár týdnů musíme využít 
naplno. Jde totiž o hodně. 
Komunistická strana musí 
zůstat stranou parlament-
ní a neztratit svůj vliv. 
Vím, že o výsledcích voleb 
nerozhoduje několik týdnů 
kampaně před volbami. 
Podstatné je naše chování 
a vystupování po celé vo-
lební období. Zda jsme pro 
lidi srozumitelní a jedno-
znační, zda máme zásady, 
z nichž neupouštíme. Zda, 
bez ohledu na osobní zájmy, dokážeme 
razantně vystupovat na obranu těch, kdo 
jsou obětí kapitalismu.

Každý z vás si jistě sám odpoví, zda jsme 
tuto roli v posledních letech vždy naplňo-
vali a zda celkový obraz strany ve veřejnosti 
je bez poskvrny. Určitě mi dáte za pravdu, 
že máme, co napravovat a zlepšovat. Přes 
všechny možné výhrady k tomu či onomu, 
však je potřeba si uvědomit, že nejde o jed-
notlivce, ale o komunistickou stranu jako 

takovou. Stranu tvoří tisíce těch bezejmen-
ných hrdinů, kteří v průběhu uplynulých 
100 let bojovali za lepší spravedlivý svět. 

Obracím se proto na vás 
s naléhavou výzvou. Dejme 
se dohromady a pojďme 
společně do toho. Čekají 
nás tvrdé střety, urážky 
a pomluvy, na které musí-
me být připraveni. Buďme 
slušní, ale nenechme na 
sebe plivat. Komunisté se 
nemají za co stydět. Máme 
program zahrnující všech-
ny oblasti života, máme 
připravené kandidáty. Na 
předních místech pražské 
kandidátky jsou mladí lidé 
s odvahou a přesvědče-

ním. Elán mladých doplňují zkušenosti kan-
didátů starších. Každý z nich má svůj okruh 
příznivců. Spojme proto síly za oslovení co 
nejvíc voličů, za co nejlepší výsledek.

Přesvědčme rodinu, přátele, kolegy 
z práce, známé, aby nezůstali doma, 

aby šli 8. a 9. října k volbám a volili KSČM.

Mgr. Marta Semelová,
předsedkyně Krajského výboru KSČM

a vedoucí kandidátka KSČM v Praze

Čína usiluje o společný postup tradičních politických stran a hnutí 
jící zkušenosti získané během jejich historie, 
které tvoří základ jednotlivých politických 
režimů a vyjadřují zájem občana. 

Online vystoupili nejvýznamnější předsta-
vitelé jednotlivých politických stran, z nichž 
řada byla současnými vládními stranami jako 
například v Kazachstánu, na Kubě, v Ruské 
federaci, Argentině, Srbsku, Bolívii, Španěl-
sku. Všichni vystupující se shodli na strategii 
mírového sdílení a rozvoje jednotlivých států 
a národů, na nutnosti co nejdůsledněji od-
straňovat chudobu a také hledat způsoby, jak 
se vyrovnat s klimatickými změnami.

Summit ukázal, že tradiční politické strany 
a hnutí nejsou historicky překonány, jak se 
snaží voličům namluvit různé spolky či hnutí 
na jedno použití, vytvořené před volbami. 
Tradiční politické strany, z nichž mnohé, jako 
KS Číny oslavily letos 100 let své existence, 
mají svou sílu v politických strukturách a chtě-
jí hledat společnou řeč. Jejich cílem je směro-
vat svět svými politikami k mírovému soužití 
a zajištění ekonomických, společenských, kul-
turních i ekologických podmínek pro šťastný 
život všech lidí.

Účastníci summitu přijali v tomto duchu 
své prohlášení a vyzvali další strany, aby se 
přihlásily k deklarované politice odpovědnosti 
a aby v tomto duchu aktualizovaly své strate-
gické cíle.                      PhDr. Helena Briardová KSČM pro říjnové volby podstatně omladila své kandidátky včetně té pražské.

Požádali jsme několik kandidátů i z těch mladších, aby charakterizovali své priority,
o jejichž naplnění by usilovali v případě zvoleni. Tady jsou jejich odpovědi:

Ing. Pavel Franěk (75),
člen KV KSČM Praha,

č. 32 na kandidátce KSČM  
V České republice jsou téměř 

tři miliony občanů starších 65 let. 
Musíme jim zajistit podmínky 
pro důstojné prožití stáří.

Je nutné sledovat spotřební 
koš, tedy souhrn produktů, které 
občané nakupují pro uspokojení 
svých běžných potřeb, a brá-
nit tomu, aby jej současná in-
flace podstatně zredukovala. 

Obnovit výstavbu komu-
nálních bytů, jejímž investo-
rem by byla městská a obecní 

zastupitelstva, a zavést sociální ná-
jemné.

Když se to podařilo vyřešit v le-
tech 1970-1980, proč by to nešlo 

dnes. 
Obnovit rozvoj učňovského 

školství. Všude totiž chybí šikovní 
řemeslníci. 

Zpracovat novou koncepci zdra-
votnictví, zajišťující dostatek 
lékařů ve všech specializacích, 
zejména ve stomatologii. 

Uzákonit obecné referen-
dum jako způsob rozhodování 
o nejzávažnějších problémech 
společnosti.                            g

Komunistická strana Číny oslavila 100 let 
své existence mimořádným počinem. Zorga-
nizovala summit světových politických stran, 
na kterém představitelé 503 politických stran 
z více než 160 zemí prostřednictvím videokon-
ference diskutovali o odpovědnosti politic-
kých stran za vytváření podmínek pro zajištění 
spokojeného života obyvatelstva jednotlivých 
zemí. Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém 
vystoupení přímo vyzval politické strany, aby 
na sebe vzaly odpovědnost za vedení svých 
zemí správným směrem, poslouchaly hlasy 
lidí a směrovaly své země na budování komu-
nity se sdílenou mírovou budoucností. Mezi-
národní pravidla by neměla být stanovena jen 
několika lidmi. Spolupráce mezi zeměmi by 
měla sloužit celému lidstvu, a ne umožňovat 
hegemonii malé skupiny politiků. Zdůraznil, 
že rozvoj je právem zemí a nemá na něj patent 
jeden několik z nich. Připomněl, že k dosažení 
demokracie vede mnoho různých cest a to, 
zda je země demokratická musí rozhodnout 
většina jejích obyvatel, nemůže o tom roz-
hodnout několik politiků.

Z české strany se tohoto online-summitu 
zúčastnili zástupci KSČM v čele s místopředse-
dy ÚV Petrem Šimůnkem a Milanem Krajčou. 
Předseda ÚV KSČM ve svém vystoupení vy-
sílaném ze záznamu zdůraznil, že hybatelem 
nejsou vlády, ale politické strany a hnutí, ma-

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
proběhnou v pátek 8. října 2021 od 14 do 22 hodin

a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.



Nejen v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a s ní spojenými ome-
zeními je nová kapitalistická krize 
realitou. Hrstka bohatých a moc-
ných, která na současném stavu 
nejen neprodělala, ale naopak 
nehorázně získala, za ní účet pla-
tit v žádném případě nehodlá.

A tak jsou již dnes připra-
vovány brutální útoky na 
sociální práva a výdobytky 
dosažené v minulosti. Těmto 
snahám se nikdo nepostaví 
tak jako komunisté, a proto 
je třeba, aby právě komuni-

stický hlas byl jasně slyšet i z českého parla-
mentu. 

Z tohoto důvodu je dnes úkolem každého 
z nás udělat maximum pro získání co nej-
větší podpory naší strany ve sněmovních 
volbách 8. a 9. října.

Ukažme lidem, že i po 100 letech od za-
ložení komunistické strany, jež si také letos 
s hrdostí připomínáme, jsme stále odhodláni 
co nejrozhodněji hájit oprávněné zájmy vel-
ké většiny společnosti a že pouze hlas pro 
KSČM je tak jedinou správnou volbou. g

Milan Krajča (39),
místopředseda ÚV KSČM,
č. 2 na kandidátce KSČM

Tyto dny jsou pro nás komunisty 
plně ve znamení kampaně před 
volbami do Poslanecké sněmovny 
Paramentu České republiky. I přes 
složitost situace, v níž se v současnos-
ti nacházíme, musíme společně udělat 
vše pro co nejlepší výsledek naší strany.

Ze všech kandidujících stran je to 
totiž jen a pouze KSČM, která se ve 
svém programu hlásí k socialismu 
co by jediné skutečné alternativě 
k současné mizérii. 

Voliče hodláme oslovit s programovými 
požadavky, ve kterých mimo jiné požaduje-
me právo na dostupné bydlení pro všechny, 
zvýšení minimální mzdy na 20 tisíc korun 
měsíčně, zkrácení pracovního týdne na 
35 hodin při zachování mzdy, prosazení dů-
stojných důchodů, bezplatné školství a zdra-
votnictví, zrušení soukromých exekutorů, 
miliardářskou daň a ukončení vyvádění zis-
ků z naší země, vystoupení ze Severoatlan-
tického paktu NATO i referendum o dalším 
setrvání naší země Evropské unii. 

Mgr. Petra Prokšanová (36),
č. 4 na kandidátce KSČM

V prvé řadě musíme nap-
nout všechny síly, abychom 
„urvali“ co nejlepší výsle-
dek. K volbám musí jít 
každý jeden z nás, vyzvat 
musíme všechny v našem 
okolí. Jde o hodně. 

Komunisty a komunistky, 
kteří získají místa v po-
slaneckých lavicích, 
čeká řada nelehkých 
úkolů. Na jedné straně 
jsou to úkoly obranné. 
Bude třeba bránit 
zbytky socialistic-
kých vymožeností, 
které přežily třicet let kapitalismu. Musíme 
zabránit další privatizaci našeho zdravotnic-
tví, školství a toho nerostného bohatství, 

které ještě patří republice. Stejně tak musí-
me bránit naší historickou zkušenost před 

revizionisty všech druhů.
Také nás čeká řada úkolů ofenzivních. 

Příliš dlouho jsme si hověli v pohodlné 
vládní podpoře. Je načase tvrdě a ne-
kompromisně ukázat, v čem všem se-
lhává současný kapitalistický systém. 
Ať jsou to nízké mzdy a zhoršující se 
pracovní podmínky, krize bydlení, ros-
toucí míra inflace a zdražování život-

ních nákladů nebo stále rostoucí vliv 
zahraničního kapitálu. To vše jsou nedu-

hy dnešní společnosti, na které existuje 
jenom socialistická léčba. Právě tu my 

musíme společnosti nabídnout.
Pevně věřím, že ať už bude vo-

lební výsledek jakýkoliv, vytrváme. 
Komunisté jsou totiž jediní, kdo zbudou na 
obranu ožebračených lidí naší země. I na ta-
kovou budoucnost musíme být připraveni. g

Petr Vlček (42),
místopředseda OV KSČM,
č. 16 na kandidátce KSČM

Role komunistů v buržoazním parlamen-
tu je komplikovaná. Je potřeba dávat 
pozor, abychom se nestali pouhým 
opozičním přívěskem kapitalistické 
společnosti. V příštím buržoazním 
parlamentu, budeme-li v něm jako 
komunisté účastni, bude myslím 
potřeba pokračovat ve vytváření 
tlaku v těchto strategických smě-
rech:
a Vytváření podmínek pro 

energetickou soběstačnost 
ČR v oblastech, kde je to 
možné (důraz klást na ja-

dernou energetiku s možností účasti firem 
z Ruské federace) 
a Nepřipustit další privatizaci státních 
firem a organizací a přírodního bohatství 

ČR
a Zvýšení podílu potravin české 

produkce na naší spotřebě
a Státní (obecní) bytová výstav-

ba jako zdroj dostupného bydlení
Obnova naší ztracené suvereni-

ty stojí na naší schopnosti racio-
nálně řídit naše hospodářství tak, 

abychom v základních oblastech 
byli soběstační. K tomu je ale 
potřeba mít nad tímto hospo-
dářstvím reálnou kontrolu – to 
je náš úkol do budoucna.     g

JUDr. Ivan Hrůza (67),
člen ÚV KSČM,

č. 11 na kandidátce KSČM
Ceny potravin, náklady bydlení a mnohé 

další komodity u nás výrazně rostou, infla-
ce užírá úspory. Stále větší počet obyvatel 
ztrácí možnost důstojně žít. Prohlubuje se 
nespokojenost a společnost je hluboce 
rozdělena ve vizích toho, co dělat. 
Nesouhlasím s názory, že se stírají 
rozdíly mezi pravicí a levicí. Hlásím 
se ke komunistické levici a tomu 
odpovídala politika, kterou jsem 
měl čest naplňovat v letech 2006 
až 2018 v zastupitelstvu MČ Praha 
6 a v zastupitelstvu HMP. Politický 
program a předvolební sliby jsme 
v komunální politice zásadově 
prosazovali i z opozičních la-
vic. Je v zájmu obrany práv 
většiny pracujících, zejména 
však diskriminovaných a ne-
majetných, aby KSČM obhá-
jila postavení parlamentní strany. Parlament 
je tribunou pro veřejné šíření našich názorů, 
kritiku současných poměrů a prosazování 
dílčích změn zaměřených na odstraňování 
nedůstojného života, chudoby, propastných 
nerovností a křivd. Nedejme prostor k tomu, 
aby výkonnou moc v naší zemi převzala po 
volbách pravice. 

Pokud bych byl z 11. místa na kandidátce 
s podporou voličů zvolen do Poslanecké 
sněmovny, zaměřil bych se na prosazování 
programu KSČM s důrazem na aktivní od-
por proti přepisování dějin a na rozšiřování 
forem opoziční činnosti. Věřím, že v rámci 
legislativního procesu bych využil mnohaleté 

zkušenosti a znalosti práce právníka ve 
výrobní firmě. Musíme daleko důraz-

něji žádat, aby náklady krize byly fi-
nancovány progresivním zdaněním 
velkých firem a bohatých a vysoko-
příjmových skupin obyvatel. Konec 
daňovým rájům, zdaňme globální 
technologické společnosti, toky 

firemních zisků do zahraničí 
a bankovní operace. Získané 
prostředky použijme ke kon-
solidaci veřejných rozpočtů 
a k odpovědnému plnění 
sociálních funkcí státu. KSČM 
odmítá protiústavní návrhy ke 
snížení důchodů, těm, kteří 

stáli na straně socialismu. Požadujeme ma-
sivní výstavbu bytů státem i obcemi se zapla-
titelným nájemným. KSČM dlouhodobě pro-
sazuje zkvalitnění života, zlepšení životního 
prostředí, bezplatné zdravotnictví a školství, 
usiluje o zajištění bezpečí, trvá na mírové 
a suverénní politice České republiky. To je 
část důvodů, proč kandiduji a volím KSČM. g O
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