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JUDr. Stanislav Grospič, právník, 57 let, předseda Mandátového 
a imunitního výboru Poslanecké sněmovny PČR, místopředseda 
ÚV KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Mravy, Slezska.

Komunistická strana Čech a Moravy dlouhodobě zdůrazňuje právo 
na důstojný život. Jako první bod je zakomponováno i v současném 
volebním programu strany. Co si pod tím mají občané představit?
Je to vlastně základní bod našeho volebního programu. Po mnoha 
letech se díky KSČM podařilo opakovaně zvednout minimální mzdu, 
která dnes činí 15 200 Kč, resp. 90,50 Kč na hodinu. Tím se výrazně 
pomohlo růstu mezd v nestátní sféře, ale i platů v sektoru veřejném. 
Nepřibylo ale nijak výrazně zaměstnanců, kteří dosáhnou na průměr-
nou mzdu. Stále je pod ní víc jak 60 procent z nich. Zvýšil se alespoň 
počet těch, kteří dosáhnou na tzv. středovou nebo také mediánovou 
mzdu, která loni činila 31 183 Kč. Díky tlaku KSČM na vládu také 
rostly starobní důchody, jejich průměr již překročil 15 000 Kč.
Přes určitý pokrok je to ale podle nás stále málo, takže růst mezd, 
především těch podprůměrných, ale i důchodů, zůstává naším úko-
lem i do budoucna. Podle nás by jak minimální mzda, tak minimální 
důchod měly být nad hranicí chudoby, aby byly motivační. Loni uvá-
děla každá dvanáctá domácnost, že nebyla schopna ze svých příjmů 
pokrýt ani nákup minimálního jídla a oděvů. Zhruba čtvrtina domác-
ností se tedy občas dostává pod hranici chudoby, a to je alarmující. 
To chce KSČM změnit.
Nelze přece hovořit o důstojném životě, když jedna desetina obyvatel 
České republiky, více jak jeden milion, se pohybuje na hranici chudo-
by nebo pod ní, a přitom tu roste velice úzká vrstva bohatých renti-
érů. Navíc tolik opěvovaná střední vrstva se svou „slušnou“ životní 
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úrovní je zpravidla generačně zadlužena. Se zabezpe-
čením životní úrovně pak musí jít ruku v ruce právo na 
všestranný a harmonický rozvoj a demokratické vyjad-
řování svých názorů.

Tradičním heslem je i podpora poctivé práce. Co může 
pracující člověk v tomto směru od KSČM očekávat?
Nepodpořili jsme velkou změnu zákoníku práce, jíž 
předložilo vládní uskupení ANO 21 a ČSSD a která se 
líbila i pravici. KSČM plně podporuje klasické uzavírání 
hlavních pracovních poměrů na dobu neurčitou, kdy os-
mihodinová, případně kratší pracovní doba plně pokryje 
základní životní potřeby a umožní vícestranný rozvoj. 
Nechceme, na rozdíl od pravice a Pirátů, stavět vše 
na dohodách o provedení práce, pracovní činnosti či 
klasických brigádách. To může krátkodobě něco řešit 
možná pro studenty bez závazků nebo z části pro mla-
dé maminky, ale jinak to plodí ekonomickou nejistotu 
a dluhovou past pro mladé rodiny a střední generaci. 
Projevuje se to hned při založení rodiny, shánění první-
ho stálého bydlení.
Od nás může člověk očekávat obhajobu svých pracovních 
práv, obranu kvalitního zákoníku práce, prosazování pěti ka-
lendářních týdnů dovolené, obhajobu osmihodinové pracovní 
doby a plnohodnotné mzdy či platu za ni, srovnání rozdílu 
mezi platy mužů a žen, který v ČR stále činí 22 %, a tlak na 
dodržování bezpečnosti práce.

Již 29. Setkání komunistů a sympati-
zantů pod Velkým Blaníkem se letos 
koná v sobotu 3. července od 10.00 
hod.
Vystoupení kandidátů KSČM pro 
sněmovní volby, hudba, zábava, 
občerstvení – to vše v malebném 
přírodním prostředí na úpatí bájné 
hory.

Doprava autobusem:
8.15 hod. - Týnec nad Sázavou, autobusové nádraží
8.20 hod.  - Pecerady
8.25 hod.  - Bukovany 
8.40 hod.  - Benešov, u nemocnice
8.45 hod.  - Benešov, Čechova 
8.50 hod.  - Benešov, Pivovar 
Cesta zpět po stejné trase, předpokládaný odjezd 13.30 -14.00 hod.

Volební kampaň KSČM 
ve Středočeském kraji zahájíme pod Blaníkem
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Jedním z předpokladů důstojného života je nemuset se o svůj život bát. Jak chce 
KSČM zajistit mír a bezpečí?
Prvním základním požadavkem KSČM je život v míru. My v něm žijeme již 76 let 
a chceme ho udržet i nadále. S tím souvisí odmítnutí současné agresivní politiky 
USA, podporované Evropskou unií, a účelového označování Ruské federativní re-
publiky za nepřítele. Požadujeme a budeme prosazovat rovnoprávné vztahy se vše-
mi státy a národy včetně Ruska, Číny, Kuby, Sýrie, Venezuely a dalšími. Jednostran-
ná politika sankcí vždy v historii pomáhala nadnárodním korporacím k ovládání 
trhů a dalšímu bohatnutí. Většina lidí naopak chudne, nebo je hnána do válečných 
konfliktů. To KSČM odmítá, včetně tolerance ilegální migrace.
Mír a lidský život jsou pro nás základní hodnoty. Proto nechme dále setrvávat v 
NATO.
Dovolím si malou odbočku: nekompetentnost dnešní vlády a střídajících se minis-
trů zahraničních věcí mimo jiné způsobila nemalé škody i automobilovému průmy-
slu, který máme shodou okolností v našem kraji.

Budoucností země jsou nesporně děti a vzdělanost. Co pro ně KSČM hodlá udělat 
a jakou má představu o kvalitnějším vzdělávání?
Od samého počátku pandemie nemoci Covid 19 jsme požadovali zabezpečení kva-
litní náhradní výuky a pak co nejrychlejší návrat dětí do škol. Zde rozhodně patří 

poděkování učitelům. Osobně mě ale mrzí, že vládě to trvalo celý rok.
Doslova mě pak pobuřuje, že osm let ve Středočeském kraji usilovně budova-
ný systém středního odborného školství současná koalice STAN, ODS, Pirátů 
a TOP 09 šmahem ruší. Nejde jen o žákovské jízdné, ale i o prospěchová stipendia 
a motivaci k tradičním učňovským oborům. Záměr nekoncepčně rušit či slučovat 
přes třicet středních škol je skutečně zavrženíhodný. Začalo to sloučením gymnázií 
v Příbrami, jemuž nezabránily ani petice a nesouhlas občanů.
KSČM přípravu a vzdělávání dětí považuje za základ rozvoje celé společnosti 
a vidí v tomto směru stále velký dluh vlády i krajů.

Záleží samozřejmě i na tom, v jakém prostředí budeme žít. Jaké má KSČM plány v 
tvorbě a ochraně životního prostředí a jak chce zlepšovat kvalitu života?
Přál bych si žít ve vyrovnané krajině, v níž nebude ničena rychlosti jednoho fotba-
lového stadiónu denně zemědělská orná půda. V krajině bez nesmyslné výstavby 
logistických hal nadnárodních řetězců, které navíc nemají ani propojení s tím zá-
kladním, tedy s železnicí, a staví jen na silniční dopravě. Považuji za nutné, aby 
železnice dostala zelenou prioritu a doprava po ní nebyla dál nesmyslně privati-
zována. Přál bych si, aby se nezmenšovala plocha lesních porostů a lesy zůstaly 
volně přístupné občanům naší země. Potřebujeme také ochránit drahocenné vodní 
zdroje. Naši podporu si zaslouží i čeští zemědělci, jde nám o větší poměr českých 
potravin v obchodech a obchodních řetězcích.
Současná pravice se přes různé proklamace těmito problémy vůbec nehodlá zabý-
vat, to už ukázala. KSČM má řešení ve svém programu a ten hodlá splnit. A nezapo-
meneme přitom ani na důsledné potírání korupce.

Šance na nový začátek
Dokončení rozhovoru ze str.1

Trvale se snažíme hájit zájmy občanů, kteří 
svou prací vytvářejí duchovní i materiální 
hodnoty. Navíc chceme, aby občané měli 
možnost co nejvíce rozhodovat sami o sobě 
i o společenských záležitostech. Proto jsme 
mnohdy nesouhlasili s některými vládními 
opatřeními během pandemie. Vláda v posled-
ní době absolutně nerespektovala doporuče-
ní odborníků, nereflektovala realitu a ignoro-
vala názory občanů. I proto jsme se rozhodli, 
že současné chování vlády dál nebudeme 
podporovat…

Nechci však mluvit o koronaviru, nouzovém stavu, sociální izolaci a jedné 
velké nejistotě, které byly těžkou zkouškou pro nás všechny. Ráda bych při-
pomněla množství odvedené práce, kterou máme za sebou. Byla to zejména 
KSČM, která tlačila na růst minimální mzdy či důchodů. Našim cílem byla 
podpora seniorů, kteří si zaslouží důstojné stáří. Stejně tak i ti, co pracují 
a odvádějí státu nemalé peníze v podobě daní, mají nárok na spravedlivou 
odměnu v podobě odpovídající měsíční mzdy. Důležité pro nás bylo zafinan-
cování sociálních služeb, a také to, aby nerostné bohatství zůstalo v rukách 
státu a strategická surovina voda byla chráněna Ústavou. To je jen hrstka na-
šich splněných slibů, ale také našich podmínek pro toleranci Babišovy vlády.
Od samého začátku o sobě říkáme, že respektujeme rovnoprávný dia-
log jako prostředek komunikace s dalšími stranami a hnutími, které mají 
zájem o rozvoj země ve prospěch většiny jejích občanů. I to byl důvod, 
proč jsme se rozhodli tolerovat současnou vládu. Dialog se bohužel po-
stupně změnil v jednosměrnou komunikaci, kterou vedl pouze a jen pan 
premiér a jeho ministři. Takto „partnerství“ rozhodně nevypadá. I tak 
v žádném případě nepovažuji za omyl naši podporu vlády. Právě díky ní se 
nám totiž podařilo splnit celou řadu našich slibů. Tyto úspěchy jsme však 
nedokázali dostatečně prodat. Udělali to tak za nás jiní…
Nás všechny čeká nelehký úkol. Musíme se vypořádat s následky pan-
demie. S těmi budeme bojovat roky, a to nejen my, ale i naše děti. 
To ale teď nikoho netrápí. Populismus je dnes na denním pořádku, blíží se 
totiž volby.
Kvůli pandemii jsme se všichni zadlužili. Nedávno jsem četla článek 
o tom, že ceny bytů raketově porostou. Za deset let budou, dle citovaného 
analytika, dvojnásobné. A kde na to asi lidi vezmou? Už nyní existuje mnoho 
pracujících rodin, které přežívají z měsíce na měsíc. A právě těmto lidem 
a jejich rodinám musíme pomoci.
Jednou z hlavních oblastí, do kterých bude potřeba masivně investovat, je 

Jsme na straně lidí práce
bezesporu zdravotnictví. A to nejen kvůli pandemii, která trápí celý svět. 
Kromě finanční pomoci ze strany státu však potřebuje zdravotnictví i zdatné 
manažery s bohatými zkušenostmi, kteří jsou schopni řídit klíčová zdravot-
nická zařízení a instituce a zároveň dokáží efektivně využít každou korunu 
z veřejných peněz.
Kromě zdraví našich občanů, které je na prvním místě, musíme ochránit 
i státní kasu. Další stamiliardové propady si nemůžeme dovolit. Rozhodně 
nejde jen rozdávat (a všem slibovat), ale musíme nejprve hledat prostředky 
na budoucí projekty a investice.
Nezapomínáme ani na životní prostředí. Likvidace komunálních a plas-
tových odpadů skládkováním je z hlediska příštích generací nezodpo-
vědnou volbou. Je proto, mimo jiné, potřeba změnit dosavadní přístup 
k odpadu. Vyspělý svět přináší nové technologie, které by nám s od-
padovou problematikou mohly pomoci, a jež jsou zároveň efektivní 
i v rámci ochrany životního prostředí.
Myslím si, že v dnešní době lidé nepotřebují slyšet, že budeme něco navyšo-
vat, rušit apod. Potřebují vědět, že se o ně postaráme a že pomůžeme těm 
z nich, kteří mají zájem pracovat, snaží se uživit rodinu, ale horko těžko se 
svými příjmy vyjdou.

Ing. Bc. Miloslava Vostrá, „dvojka“ na středočeské kandidátce KSČM, 
56 let, předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR

Položení květin u památníku v Roztokách uctila Miloslava Vostrá památku 
obětí Transportu smrti v den jeho výročí 29. dubna. Doprovázel ji přitom 
člen Výkonného výboru OV KSČM Praha-západ Milan Mikšovský.
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Komunisté Středočeského kraje si ve čtvrtek 21. května na slavnost-
ní zasedání KV KSČM připomněli 100. výročí založení KSČ. V úvodu 
vystoupila předsedkyně OV KSČM Kladno Eva Vlčková, která výstiž-
ně a empaticky popsala bouřlivá léta 1917 až 1921 ve spojitosti s čin-
ností Antonína Zápotockého, s jeho dopisy z fronty a později vězení, 
s kladenskými událostmi, bojem o Lidový dům a Karlínským sjez-
dem 14. až 16. května 1921. Jednání řídil předseda KV KSČM poslanec 
Stanislav Grospič, který připomněl, že KSČ byla založena přesně 50 let 
a pět dní po posledních výstřelech hrdinných obránců Pařížské Komuny. 
Středočeští komunisté pak mj. schválili stanovisko k aktuálnímu vývoji 
v kraji pod názvem Rozvoj místo škrtů veřejných služeb! V jeho závě-
ru se uvádí: „Komunisté opakují, že nesouhlasili a nebudou souhlasit 
s žádnou privatizací zdravotních zařízení. Nesouhlasili ani nebudou 
souhlasit s omezováním a zdražováním služeb, ať již ve zdravotnictví, 
v dopravě nebo ve školství. Právě v době pocovidové je třeba naplňovat 
heslo Rozvoj místo škrtů, v tom je naše budoucnost. Podpořte nás!“

Zastupitelstvo Středočeského kraje postupně v okleštěné podobě vyhlási-
lo dotační tituly, v jejichž rámci je možné získat prostředky i na rozvoj obcí, 
oblast životního prostředí, či na spolkovou a kulturní činnost. Zároveň byly 
se značně omezeným rozsahem vyhlášeny i nové dotační tituly, které pod-
porují například rozvoj cyklostezek v obcích a městech a celkové opravy 
komunikací a souvisejících staveb nebo i bytovou výstavbu obcí.

Tyto drobky ale nemohou zastínit zásadní škrty v oblasti služeb. V posled-
ních měsících totiž vstoupila v platnost některá usnesení orgánů kraje, kte-
rá mají negativní dopady na život Středočechů.

Již jsme informovali o zrušení učňovských stipendií, v jejichž rámci mohl 
učeň získat na školní rok až 11 tisíc Kč, a záměru rušit a slučovat střed-
ní školy. U tří škol byl již tento záměr schválen. Přes protesty veřejnosti 
i odborníků bude zrušena SOŠ a SOU Stanislava Kubra ve Středoklukách. 
Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU v Kladně na náměstí E. Beneše 
a SOU a Praktická škola v Kladně – Vrapicích. Obdobný osud potká Integro-
vanou SŠ v Jesenici, nástupnickou organizací bude ZŠ a Praktická škola 
Jesenice. Velké emoce budilo zrušení Gymnázia pod Svatou Horou v Pří-
brami, tam bude nástupnickou organizací Gymnázium Příbram Legionářů. 
Tím ale likvidace těchto zařízení nekončí, v seznamu „nepohodlných“ škol 
je jich totiž zhruba 30.

Informovali jsme také, že zrušeno bylo Středočeské jízdné, v jehož rám-
ci mohli žáci, studenti, učni, ale i senioři jezdit zdarma a že se plánuje 
zdražení hromadné dopravy. Také tento záměr byl již v Zastupitelstvu Stře-
dočeského kraje schválen a po přitakání Hlavního města Prahy vstupuje 
nakonec zdražení hromadné dopravy v průměru o 25 procent od poloviny 
roku v platnost.

Dotýká se jak jednotlivých jízdenek, tak všech časových kupónů. Jízdenka 
na 30 minut zdraží z 24 na 30 Kč, 90minutová z 32 na 40 KČ. Zvedá se 
i cena sms jízdenky, a to v případě 30minutové z 24 na 31 Kč a 90minuto-
vé z 32 na 42 Kč. Zdražení časových kupónů je odstupňované podle času 
trvání i počtu pásem.

Zároveň dochází k restrikcím v rozsahu dopravní obslužnosti, plánuje se 
rušení některých tratí, a to dokonce i těch, do kterých šly nedávno nema-
lé investice, např. na trati z Mělníka do Mladé Boleslavi, kde od Mšena  

do Mělníka došlo ke kompletní modernizaci tratě za půl miliardy korun, 
nebo na trati Vraňany – Lužec nad Vltavou, kde byl nedávno dokončen sou-
bor zdvihacích mostů včetně železničního za stovky milionů korun.

Přestože je prý cílem všech těchto opatření hledat úspory, neváhal kraj 
najít 25 mil. Kč na to, aby vyhlásil dotační titul na podporu i soukromých 
zdravotnických zařízení. Ti, co hluboko pod tržní cenou zprivatizovali 
za vlády ODS krajské nemocnice a prodali ziskové provozy, tak mají šanci 
vyvézt soukromým, často nadnárodním subjektům, z nichž někteří mají ob-
rat větší, než je rozpočet kraje, další veřejné prostředky. 

Ing. Zdeněk Štefek

Tratě, kde může dojít k omezení provozu
1.  012, Plaňany zast. – Kouřim: zastavení provozu, náhrada autobusy
2.  014, Uhlířské Janovice – Ledečko: pouze sezónní a rekreační vlaky, 
 jinak náhrada autobusy
3.  062, Křinec – Městec Králové: zastavení provozu, náhrady autobusy
4.  063, Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov: zastavení provozu bez náhrady
5.  064+076, Mladá Boleslav – Mělník: zastavení provozu v pracovní dny, 
 náhrada autobusy, víkendový provoz
6.  094, Vraňany – Lužec nad Vltavou: zastavení provozu, náhrada autobusy
7.  095, Zlonice – Straškov: zastavení provozu bez náhrady
8.  110, Klobuky v Čechách – Peruc: zastavení provozu, provoz pouze 
 sezónních vlaků, náhrada autobusy
9.  121, Hostivice – Podlešín: omezení na celé trati kromě vlaků do Amazonu  
 a provozu Cyklohráčku
10.  124, Lužná u Rakovníka – Deštnice: omezení provozu na víkendové vlaky  
 a týdenní dojížďku (pondělí, pátek)
11.  162, Rakovník – Kralovice u Rakovníka: zastavení provozu, 
 nahrazení autobusy.
12.  204, Březnice – Rožmitál pod Třemšínem: zastavení provozu, 
 částečná náhrada autobusy
13.  233, Čelákovice – Mochov: zastavení provozu bez náhrady.

Omezování 
služeb 
na kraji 
pokračuje

Rozvoj místo škrtů veřejných služeb!



Tři otázky pro kandidáty 
KSČM do Sněmovny
1. Jak byste se charakterizoval(a)?
2. Na jakou oblast byste se chtěl(a) v případě zvolení do Sněmovny zaměřit?
3. Co by se podle vás mělo ve Sněmovně řešit především?

Mgr. Jan Klán 
38 let, sociolog, analytik, předseda OV KSČM Kutná Hora
1. Asi to vyjádřím velice stručně – jsem věčný optimista, jinak lidumil, který je štědrý a umí naslouchat lidem i řešit 
zapeklité problémy.
2. Mojí parketou by měla být oblast veřejné správy a regionálního rozvoje, protože je to oblast, jíž se intenzívně věnuji, 
a která se týká části státního aparátu, jehož činnost významně doléhá na život každého občana.
3. Na stole by měly být zejména zákony užitečné pro lidi. Jde o to, aby se neustále neřešily nesmysly. Aktuálně bude 
určitě potřeba projednat návrh řešení současné pandemii koronaviru. Musíme se ale bavit i o tématech dalších, jak je vy-
stoupení z NATO a vyhlášení neutrality, dokončení digitalizace státní správy nebo zavedení regulace lobbingu. Za velice 
důležité považuji začít se bavit o otázce zastropování výše nájemného v soukromé sféře, případně o nových daních, a to 
hlavně v oblasti majetku a korporátu.

Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D. 
34 let, vedoucí oddělení pro odborné zázemí ÚV KSČM
1. Jsem otevřená, empatická a s velkým sociálním cítěním. Ráda pomáhám všude tam, kde se dá a kde je pomoci potře-
ba. Zejména se angažuji ve prospěch zranitelných skupin a jednotlivců.
2. Na základě dosavadních zkušeností a poznatků z pedagogické praxe a analytické činnosti bych se chtěla zaměřit na 
podporu rovných příležitostí a podmínek zaměstnávání dosud opomíjených a diskriminovaných skupin, absolventů škol, 
postižených a lidí v předdůchodovém věku. Považuji za důležité, aby měli nejen reálnou možnost zaměstnání získat, ale 
také si ho udržet, aniž by v něm museli strpět neetické jednání vůči sobě nebo druhým. Dále bych se chtěla soustředit na 
oblast podpory kulturních a společenských potřeb dlouhodobě přehlížených skupin obyvatel.
3. V prvé řadě je potřeba řešit následky epidemie koronaviru, která se části společnosti prakticky nedotkla, nebo jí do-
konce pomohla, zatímco druhou část významně poškodila, nebo dokonce poslala ke dnu. Ať již po zdravotní stránce, 
nebo v oblasti příjmů. Je potřeba zamezit další pandemii, která se na nás v důsledku toho řítí, a to pandemii exekucí. 
Je zapotřebí nastartovat ekonomiku vytvořením podmínek pro růst poptávky a poskytováním státních záruk na rozjezd 
či restart podnikání. Cestou naopak není zvyšování daňového zatížení občanů, živnostníků a menších firem, to by vedlo 
k přesně opačným výsledkům. Proto se musí hledat cesty, jak zeštíhlit a zlevnit stát, a současně snížit byrokratickou 
zátěž občanů a drobných živnostníků. Určitě bych ale podporovala zavedení sektorových daní a zrušení daňových výji-
mek týkajících se kapitálových příjmů. Podle mého názoru je nezbytné učinit vše proti rozevírání příjmových nůžek a pro 
udržení sociálního smíru.

Mgr. Jindřich Havelka, DiS. 
47 let, řidič - záchranář
1. Myslím, že jsem na vrcholu sil a ve věku, kdy mám již dost zkušeností na to, abych je využil ve prospěch společnosti. 
Jsem člověk, který nechce být pouze ve vleku událostí. Chci, abych si jednou mohl říci, že jsem se aspoň snažil něco 
změnit, a ne jenom kritizoval.
2. Rád bych pracoval na podpoře, ozdravění a rozvoji jak oblasti zdravotnické, tak ale i oblastí na pomezí sociálně zdra-
votní péče. Působím ve Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, která je složkou integrovaného záchran-
ného systému (IZS). Získal jsem pro svou práci poměrně širokou kvalifikaci. Jsem přesvědčen, že je potřeba sbory IZS 
dostatečně podporovat. Konec konců, ukázala nám to i situace kolem koronaviru, kdy jsme si jako pracovníci v první linii 
jednoznačně sáhli na dno svých možností, a to jak fyzických, tak psychických. Dlouhodobý rozvoj složek IZS je i mou 
prioritou pro nastávající sněmovní volby. Myslím si, že díky tomu, že jsem celá desetiletí činný přímo v systému, je můj 
vhled do problematiky opravdu kvalifikovaný.
3. Zdravotnická a sociálně zdravotní péče spolu velice úzce souvisejí a je potřeba věnovat čas a energii jejich rozvoji, 
protože demografický vývoj společnosti je neúprosný a populace stárne. Takže je rozhodně na čem pracovat a čemu 
se věnovat. Konkrétně je pak především potřeba do Sněmovny přenést nezkreslené požadavky z praxe IZS. Obory a 
oblasti podílející se na zvládání mimořádných událostí je potřeba mít fungující a dostatečně finančně zajištěné. Je po-
třeba zajistit, aby do složek integrovaného záchranného systému plynuly finance aspoň v takové výši, jaká je průměrná 
v Evropské unii.
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Ing. Zdeněk Štefek 
46 let, vedoucí IT úseku, stínový ministr kultury KSČM
1. Ač v současnosti trávím hodně času s rozrůstající se rodinou a zabývám se profesně informatikou, jsem dlouhodo-
bým aktivním členem komunistického hnutí, a to již od studentských let. Působil jsem v řadách Komunistického svazu 
mládeže - několik období jako předseda, byl jsem zapojen do řady mládežnických kampaní, od hnutí proti školnému po 
iniciativu proti rasismu. Vyzkoušel jsem si práci s lidmi i ve funkcích volených, byl jsem krajským radním pro oblast kultu-
ry a památkové péče nebo předsedou patřičného výboru. Aktuálně jsem též předsedou Komise pro zahraničně politickou 
strategii ÚV KSČM a vedu okresní organizaci strany na Praze východ.
2. V případě zvolení bych rád pokračoval ve své gesci, tedy v oblasti kultury, ale neváhal bych se zapojit i do dalších 
oblastí mého zájmu – do řešení problematiky mládeže, rodin s dětmi, vědy a výzkumu, moderních technologií a školství.
3. Poslanci nemají na veřejnosti moc pozitivní obraz. Sněmovna by se měla soustředit na minimalizaci politikaření, 
planého žvanění a papalášství. K řešení jsou přece klíčové problémy naší země, od bezpečnosti občanů, důstojných 
podmínek pro život, až po rozvíjející se bezpečnou ekonomiku. Jsem hrdý na to, že komunisté tuto politiku, která plně 
odpovídá heslu „S lidmi pro lidi“, uskutečňují.

MVDr. Luboš Kudrna 
60 let, veterinární lékař
1. Po skončení studií jsem se věnoval kurativní veterinární práci a v současné době pracuji bezmála dvacet pět let jako 
úřední veterinární lékař. Na komunální úrovni jsem se pohyboval od roku 1994 v pozicích radního, člena zastupitelstva, 
předsedy kontrolního výboru, školské rady. Po vzniku krajů jsem byl dvanáct let krajským zastupitelem, pracoval jsem 
mj. jako člen výboru regionálního rozvoje, komisí pro životní prostředí a kulturu a předseda zahraničního výboru kraje. 
Takže docela široká plejáda oblastí, kde jsem si mohl udělat představu o práci a úskalích činnosti zastupitelských sborů, 
fungování obecních, městských a krajských úřadů a provázanosti těchto struktur s Poslaneckou sněmovnou.
2. Obecně nejblíže mám díky svému povolání k problematice životního prostředí a zemědělství. Na krajské úrovni jsem 
se spolu s kolegy zabýval posuzováním projektů z pohledu dopadů na životní prostředí. Je mi blízká problematika ekolo-
gického a k životnímu prostředí šetrného zemědělství. I klasická zemědělská rostlinná a živočišná produkce má velkou 
budoucnost v případě, že ji vykonávají zemědělci, znalí své profese a s vědomím krajinotvorného, vodohospodářského 
dopadu své činnosti. V legislativní opoře a zjednodušení prováděcích mechanismů vidím slušnou a dlouhodobou cestu 
k efektivnosti tohoto resortu.
3. V současnosti díky pandemickému tlaku na politické dění státu je někdy nejasné, kdo by měl řídit nebo skutečně 
řídí běh společnosti. Zda politici z pozice vlády, poslanci, ministerstva nebo odborníci. Až se situace vrátí k normálu, 
očekávám zklidnění i ve Sněmovně a návrat ke klasické práci nad návrhy zákonů. Přál bych si, aby tento proces probíhal 
kontinuálně a konstruktivně, aby nevznikalo ročně několik set zákonů, v některých případech obtížně kompatibilních s již 
platnou legislativou. Pro legislativní práci ve Sněmovně tedy očekávám klidné prostředí vnitřních a vnějších připomínko-
vých řízení tak, aby vlastní schvalovací a připomínkový proces mohl poslancům přinášet dobrý pocit z odvedené práce.

JUDr. Ing. Aleš Pokorný 
41 let, podnikatel
1. Jsem pracovitý, svědomitý, cílevědomý občan České republiky se sklonem k sociálnímu cítění. Nemám rád povrch-
nost, ledabylost a sobeckost. Jako otec musím přemýšlet, co udělat a jak to udělat, aby po mně zbylo něco hodnotného 
pro budoucí generace. Snažím se vždy odvádět takovou práci, abych se za ni nemusel stydět. Jako majitel pekáren mám 
zodpovědnost za 40 zaměstnanců a vždy se snažím, aby se v práci cítili dobře. Rodina je u mě vždy na prvním místě. 
Rodina je základ státu, a pokud je spokojená rodina, je spokojený i stát.
2. Vzhledem k tomu, že mám vysokoškolské vzdělání v oblasti práva a ekonomiky, tak bych se chtěl soustředit na výdaje 
státu a státní schodek. Myslím si, že lidé, kteří vědomě mrhají státními penězi (viz nepřiměřené odměny), by měli nést 
odpovědnost za své činy. Myslím, že by bylo dobré udělat audit u kontrolních orgánů, zda vykonávají kontrolu dobře 
jako řádní hospodáři, nebo zda nemají dvojí metr, na koho „zakleknout“, a na koho ne. Tyto předpotopní metody je nutné 
odstranit, a na to bych se chtěl v případě zvolení zaměřit.
3. V první řadě je nutné si stanovit koncepci s krátkodobými a dlouhodobými cíli. V krátkodobých cílech je nutné se 
soustředit na změny a problémy všedních dnů, kdežto v dlouhodobých cílech je potřeba se zaměřit na oblast životního 
prostředí a důchodovou reformu.

Jiří Žáček 
67 let, strážník Městské policie Praha
1. Spravedlnost považuji za jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádaní lidských vztahů. Kritiku jako činnost, jejímž 
účelem a smyslem je analyzovat, rozlišovat, hodnotit a výsledné posuzovat. Mám otevřený přístup. Jsem kreativní, 
neboli tvořivý.
2. Nejbližší je mi oblast bezpečnosti. Je nutné obnovit nezávislost a samostatnost českého státu s plnou právní kontinu-
itou. Vychovávat mladou generaci k hrdosti na české občanství. Nutné je vrátit majetek obcím - vodu a kanalizaci, a státu 
pak přírodní bohatství a banky. Také doprava, hlavně železniční, se musí dostat zpět pod řízení státu.
3. V zahraniční politice je potřeba usilovat o upevnění míru a samostatnosti, nepodřizovat se žádné velmoci a normali-
zovat spolupráci s Ruskem, Čínou a dalšími demokratickými státy. Ve vnitřní politice je pak nutno vytvořit podmínky pro 
maximální zaměstnanost a výši mezd přiblížit k evropskému průměru. Dále je třeba zajistit podmínky pro práci vysoko-
školáků, aby neutíkali za hranice. Ve školství se musí zvýšit důraz na výchovu k vlastenectví a pracovitosti. Současně je 
potřeba podporovat výstavbu bytů pro mladá manželství, a tím přispět ke snížení rozvodovosti.
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Bohumil Franta 
56 let, technik - specialista
1. Charakterizoval bych se jako spořádaný občan s vyvinutým smyslem pro sociální spravedlnost, jako vzorný pracovník 
a jako otec snažící se zabezpečit svou rodinu. Jsem milý, citlivý a společenský člověk, s originálním smyslem pro humor. 
Rád se věnuji práci na zahradě, péči o domácí zvířata, jako i svého syna, který je mi i přes své časté švejkování velkou 
oporou.
2. Především se chci zaměřit na podporu rodin, protože děti jsou budoucnost národa i ekonomiky. Musíme je podpo-
řit speciálními programy, jakož i úlevami na daních pro pracující rodiče početných rodin podle maďarského vzoru tak, 
abychom dostali naší porodnost na evropskou špičku. Dále se chci soustředit na podporu všech sociálně i ekonomicky 
znevýhodněných, tedy matek samoživitelek, důchodců, početnějších rodin, invalidů a všech drobných živnostníků, kteří 
utrpěli v posledním roce velké ztráty. To vše musí zaplatit nadnárodní korporace, které od nás každoročně vyvádějí sta-
miliardy korun na dividendách, a tuzemští oligarchové.
3. Řešit je potřeba zejména problémy obyčejných lidí a rodin, zejména těch, které semlely události posledního roku. Jde o 
to, jak je podpořit, jak udělat naše lidi bohatšími, aniž by dále bobtnal náš státní dluh. Jak zkvalitnit školství i zatraktivnit 
to učňovské. Jak zlepšit naše zdravotnictví. Jak držet zahraniční politiku vyváženou na západ i východ a zaměřenou 
především na země V4 a Rakousko, které jsou nám nejbližší. A především jak podpořit mladé rodiny.
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Mladí komunisté na celorepublikové úrovni, tedy i v rámci našeho Stře-
dočeského kraje, si aktivně připomněli 100. výročí založení KSČ, a to 
nejen tradičně prostřednictvím facebooku, ale i webových stránek, kte-
ré připravila Komise mládeže ÚV KSČM. Šlo nám o to ukázat zásadní 
úspěchy komunistického hnutí, kterých bylo dosaženo v posledních sto 
letech. Pozornost byla věnována i nejčastějším mýtům kolem budování 
socialismu a osobním zkušenostem našich členů.

Mladí komunisté se také chystají zapojit do orientačního automobilové-
ho závodu, který pořádá OV KSČM v Semilech, a účastnit se akce Třešně 
na vodě, jíž na srpen připravuje OV KSČM Nymburk.

V červnu plánujeme neformální setkání mladých členů, zatímco to 
tradiční, které se koná každým rokem, by se „v plné parádě“ 
mělo konat v listopadu.

Aktivit je tedy nespočet, tak jen doufejme, že se nám vydaří 
počasí a sejdeme se na akcích zdrávi. 

Mgr. Ing. Tereza ČECHOVÁ HUMPOLCOVÁ, PhD., 
předsedkyně Komise mládeže Středočeského KV KSČM

Komunisté z Prahy východ v čele s předsedou OV KSČM a kandidátem 
do Sněmovny Zdeňkem Štefkem položili věnce u památníku seskoku 
parašutistů Gabčíka a Kubiše z operace Anthropoid.

Předseda OV KSČM Mělník Drahoslav Hyka, místopředsedkyně 
OV a kandidátka do Sněmovny Tereza Čechová Humpolcová 
a místopředseda OV Rudolf Fidler uctili v květnových dnech 
památku padlých osvoboditelů v 2. světové válce.

Široké aktivity mladých 
 komunistů

Benešovští 
komunisté si výročí 
osvobození připo-
mněli 9. května na 
Dobříčkově, kde se 
v tento den před 76 
lety setkali vojáci 
I. a II. ukrajinského 
frontu.

Letošní Svátek práce oslavili rakovničtí komunisté uspořádáním promenádního 
koncertu u altánu v Čermákových sadech za účasti asi pěti desítek občanů 
a při dodržení hygienických podmínek.
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