
Nepropásněte příležitost!
Vážení spoluobčané, 
zanedlouho budeme svými hlasy rozhodovat 
o složení nové Poslanecké sněmovny. Poučením 
by nám mohla být roční vláda Středočeského kra-
je v rukou Pirátů, STAN a ODS. Chovají se, jako by 
po nich měla přijít potopa. Jejich snad nejčerstvěj-
ším asociálním záměrem je nesmyslné rušení řady 
kapilárních železničních tratí. Egoismus jim zřejmě 
nedovoluje vcítit se do skutečných potřeb občanů 
našeho krásného kraje.
V těchto volbách jde o hodně. Program Komunistic-
ké strany Čech a Moravy je nazván Šance na nový 

začátek. Neměli bychom ji propásnout. KSČM je připravena v nové Sněmovně především:
Bránit práva pracujících navzdory snahám o liberalizaci zákoníku práce ze strany pravice i sociálních demokratů. 
Rozšiřovat možnosti jejich rozhodování, podporovat je v nárocích na spravedlivou mzdu. Bránit se nekontrolovatelné-
mu přílivu migrantů, kteří mají být ve skutečnosti zásobárnou levné pracovní síly pro nadnárodní korporace.
Bránit a posilovat tradiční rodinu. Zlepšovat podmínky pro vznik rodin. Zabezpečit rodinám sociální zázemí, dostup-
nost kultury a lidového sportu.
Postavit se proti všem formám vykořisťování, odmítat asociální zvyklosti dávno překonaného kapitalismu. Bojovat 
proti bezohlednosti trhu a sobectví podnikatelů a nadnárodních korporací.
Zastavit spekulace s nemovitostmi. Zasazovat se za dostupné bydlení pro české pracující, mladé rodiny i seniory.
Zabránit liberalizaci dopravní a energetické infrastruktury a novému kolu privatizace. 
Požadovat potrestání privatizačních zločinů a vrácení všeho, co bylo ukradeno.
Prosazovat ochranu přírodního bohatství s důrazem na ochranu zemědělského 
a lesního půdního fondu a vodních zdrojů. Podporovat české zemědělce a jejich 
produkci.
Bránit suverenitu země navzdory domácí zradě pravice i navzdory agresivní-
mu paktu NATO a souručenství nadnárodního kapitálu jménem Evropská unie. 
Důrazně vystupovat proti zostřování konfliktů s Ruskem v zájmu Spojených států. 
Odmítat nároky Sudetoněmeckého landsmanšaftu vůči naší zemi a konání jeho 
srazů v ČR.
Vážení spoluobčané, KSČM je připravena pomoci vám při věcném řešení problémů, 
proti pravicovému egoismu nabízí empatii a diskusi. Česká republika by opět měla 
být suverénním mezinárodně respektovaným státem, kde se nejen vyvoleným a pri-
vilegovaným, ale především všem ostatním lidem, spolutvůrcům hodnot, bude žít 
dobře. To je základní cíl KSČM. Přeji vám šťastnou volbu.

Šance na nový začátek

léto/podzim 2021

JUDr. Stanislav Grospič
lídr kandidátky KSČM 
ve Středočeském kraji 

JUDr. Stanislav Grospič (lídr kandidátky KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny PČR), 
Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D. (4), Mgr. Jan Klán (3), 

Ing. Bc. Miloslava Vostrá (2), Mgr. Jindřich Havelka, DiS. (5)

volte 
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Volební kampaň pro volby do Sněmovny zahájili středočeští komunisté 
v sobotu 3. července. Jako symbolické místo si vybrali úpatí Velkého 
Blaníku, kde uskutečnili své tradiční již 29. setkání členů a příznivců.

Na akci, kterou oživila muzika Posázavského bandu, se představili kan-
didáti z první desítky kandidátní listiny, vedení předsedou krajského 
výboru a poslancem Stanislavem Grospičem. „Tato tradice se vžila a je 
to nejen krásné setkání v předvečer našich státních svátků, ale také vy-
jádření sounáležitosti s českým národem,“ řekl zde Grospič, který jmé-
nem všech kandidátů převzal z rukou předsedkyně OV KSČM Příbram 
Věry Kroftové maskota ve tvaru třešničky.

„Zejména mladí lidé by si měli uvědomit, že v současné koronakrizi 
a s ní spojené ekonomické krizi v podobě zvyšování cen, by mělo být 
ve volbách rozhodováno podle toho, která strana mi poskytne záruky, 
že se mi udrží životní standard, dostupnost práce a vzdělání, aniž bych 
se musel příliš zadlužovat,“ řekl dále Grospič.

„Většina sociálních opatření, i těch k udržení podnikatelského sektoru, 
byla přijata zásluhou KSČM, která tlačila na vládu ANO a ČSSD. Ale ne 
vždy jsme byli úspěšní, například v otázce nájemního a dostupného 
bydlení,“ připustil středočeský lídr. Právě nájemní a dostupné bydlení 
zůstává pro KSČM výzvou do sněmovních voleb. Komunisté budou 
prosazovat dostupné bydlení budované přímo samosprávami obcí, bez 
developerů.

Akci moderovala předsedkyně OV KSČM Benešov Marie Krejčová, kte-
rá představila přítomné kandidáty do parlamentních voleb - Bohumila 
Frantu z okr. Benešov, Jindřicha Havelku z Příbrami, Kateřinu Pavlíko-
vou z Kutnohorska či Zdeňku Hajlekovou z okr. Praha-východ, ale také 
další předsedy okresních výborů KSČM, představitele Klubu českého 
pohraničí, Levicových klubů žen, další hosty a organizátory. Všichni, 
kteří k účastníkům promluvili, hodnotili nepříliš příznivou atmosféru 

v politice, upozorňovali na nebezpečné záměry některých konkurenč-
ních politických stran, zamýšleli se nad metodami a účinností práce 
komunistické strany a vyzývali k aktivitě v nastávajícím důležitém ob-
dobí.

Řečníci například varovali před volbou koalice Spolu či Pirátů. Právě 
pirátský program je velmi nebezpečný, vysvětlil Grospič. „Piráti chtějí 
přenášet zátěž ze státu na obce, a tedy i na občany. Nechceme, aby-
chom se jako Česká republika ocitli na palubě pirátské lodi, kde sice 
bude formálně existovat rovnost mezi členy posádky, ale tvrdá kázeň 
a hierarchie v tom, kdo co má dělat, a kdo z toho bude mít zisk. To je 
velká kamufláž na celou společnost, tomu musíme zabránit.“

Proto jsme zdůraznili důležitost úlohy státu, to, že velký dluh vzniklý 
koronakrizí bude umořován smysluplnými investicemi do dopravní in-
frastruktury, do projektových firem, které přinesou stabilitu, dlouhodo-
bost práce a slušných výdělků, že se udrží současný penzijní systém 
a bude udržena dostupnost vzdělání, vysvětlil středočeský vedou-
cí kandidát a zároveň také položil velký důraz na investice do mladé 
generace coby jednu z priorit volebního programu, pomoc českým ze-
mědělcům, ochranu přírodního bohatství i nezbytné zdanění nadnárod-
ních korporací.

Komunisté také ocenili práci záchranářů a zdravotníků, ať už v době co-
vidu, nebo v řešení následků přírodní katastrofy na jižní Moravě. Ostat-
ně mezi středočeskými kandidáty je také záchranář – je jím Jindřich 
Havelka, jenž pracoval v první linii, když epidemie koronaviru Českou 
republiku dusila nejvíc.

Grospič dostal pod Blaníkem Třešňáčka

Zleva Jindřich Havelka, Věra Kroftová, Stanislav Grospič a Bohumil Franta

Pohodová atmosféra

Proč říkáme NE národnímu parku křivoklátsko?

Téměř 100 % porostů má původ v pozměněné lidské činnosti, stejně tak druhová skladba vyvolává 
nutnost dlouhodobě v lesních porostech hospodařit a i les chránit jinak než v národním parku.

Vzniklá omezení by znamenala zmenšení lesnických činností i pracovní nabídky pro místní občany, 
ztrátu rekreačního zázemí nejen pro místní obyvatele, ale i pro sousedící kraje.

Zřízení parku by znamenalo další zátěž státního rozpočtu, ztrátu na tržbách za nerealizované těžby dřeva 
i roční ztrátu ekologické suroviny, omezení zdrojů paliva pro obyvatele z přilehlých obcí i ztráty z omezení 

možnosti sběru lesních plodů v bezzásahových zónách.

Jsme jednoznačně pro zachování stávajícího CHKO! Status CHKO je plně dostačující!

Kandidáti KSČM za Středočeský kraj pro volby do Poslanecké sněmovny
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Právo na důstojný život
„S občany České republiky se nesmí jednat 
jako s druhořadými obyvateli EU!“

 Minimální mzda alespoň 20 000 Kč.
 Za poctivou práci poctivá mzda i důchod.
 Za srovnatelnou práci stejná mzda pro muže i ženy.
 35hodinový pracovní týden při zachování mzdy.
 Ochrana zdraví, rovný přístup pacientů k moderní léčbě 
 bez ponižujících sbírek a spoluúčasti pacientů.
 Novomanželské bezúročné půjčky.
 Konec soukromých exekutorů.
 Zrušení pracovních agentur.
 Obecní a družstevní byty dostupné pro každého.
 Konec nezdaněného kšeftování s byty.
 Zachování koruny.

1

Podpora poctivé práce, vyšší zdanění 
bohatých
„Přidat potřebným, ubrat bohatým!“

 Výrazné zdanění nadnárodních firem.
 Zdanění komerčních internetových gigantů.
 Konec vyvádění zisku vytvořeného v ČR.
 Miliardářská daň.
 Zachování současného zdanění u podprůměrných mezd.
 Zvýšení daňových úlev pro rodiny s dětmi.
 Zavedení bankovní a digitální daně.
 STOP další privatizaci, posílení vlivu státu, krajů a obcí.

2 Podmínky pro život v bezpečí a míru
„Armáda musí sloužit k obraně země 
a pro bezpečí občanů ČR!“

 Vystoupení České republiky z paktu NATO.
 Obnova všestranných vztahů s Ruskem a Čínou.
 Konec informační cenzury internetu.
 Obnova systému civilní ochrany obyvatel.
 Referendum o pokračujícím členství ČR v EU.
 STOP ilegální migraci.
 Stažení všech příslušníků AČR z vojenských misí.

3

Péče o děti a jejich vzdělání
„Děti mají právo na šťastné dětství!“ 

 Přísný postih všech forem agrese vůči dětem.
 Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma.
 Digitalizace školství.
 Kvalita a dostupnost vzdělávání, kulturních a sportovních   
 aktivit pro všechny děti.
 Učebnice a školní pomůcky zdarma.
 Internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.
 Kyberšikana jako trestný čin.
 Jízdné pro žáky základních a středních škol zdarma.

4

Příroda zdravější, životní prostředí čistější
„Kvalitní potraviny a zdravá příroda musí být 
samozřejmostí!“

 Vrácení správy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí.
 Konec šuntů v obchodech.
 Dostavba jaderných elektráren za podmínky řádného 
 tendru bez záměrného strašení bezpečnostními hrozbami.
 Zpřísnění norem kvality potravin.
 Směřování k soběstačnosti v potravinách.
 Podpora organického obhospodařování půdy.
 Zastavení záboru zemědělské půdy.

5

ŠANCE NA NOVÝ 
začátek

5P volebního programu KSČM

Ne likvidaci železničních tratí, ne zdražování veřejných služeb!
Rada Středočeského kraje schválila záměr zastavit či omezit 
provoz na 12 železničních tratích. Po zrušení středočeského jízd-
ného a zdražení hromadné dopravy průměrně o 25 % jde o další 
krok, který odnesou nejen lidé ve Středočeském kraji, ale i naše 
životní prostředí.
Bez náhrady nebudou objednány tratě Plaňany zast. – Kouřim, 
Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov, (Kralupy nad Vltavou) - Vraňany - Lužec nad Vltavou, Straškov - Zlonice - (Slaný), Březnice - Rožmitál 
pod Třemšínem, Vlašim - Trhový Štěpánov, Čelákovice – Mochov. Omezeně a sezónně budou provozovány úseky Křinec - Městec Králo-
vé, Mšeno - Mladá Boleslav, Mělník – Mšeno, Rakovník – Kralovice a Čisovice - Mníšek – Dobříš.
Pro řadu občanů jsou tyto spoje často jedinou možností, jak se dostat do práce nebo do školy. Do mnoha zmiňovaných úseků šly navíc 
v poslední době rozsáhlé investice, které měly přispět k většímu komfortu cestujících.
Dopady předpokládaného nárůstu individuální automobilové dopravy se nám vrátí jako bumerang. KSČM tuto postupnou likvidaci veřej-
ných služeb, v tomto případě železniční dopravy, i navyšování cen hromadné dopravy zásadně odmítá. Omezování dopravní obslužnosti, 
zdražování není rozhodně cesta do budoucnosti. Rozvoj místo škrtů!

Hlas od Vás pro naše kandidáty pomůže tratě nadále zachovat. KSČM je s Vámi. 

KSČM nebude rušit žádnou 
železniční trať!
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11. Ing. Josef Dovolil 64 let podnikatel, Mladá Boleslav
12. Michal Budlovský 53 let, stavební technik, Benešov
13. Pavel Klatil 48 let, podnikatel, Rakovník
14. Mgr. Lenka Labudová 55 let, vedoucí a sociální pracovnice, Březnice
15. Stanislav Hejduk 65 let, technik, Kralupy nad Vltavou
16. Karel Brich 45 let, operátor výroby,  Mladá Boleslav
17. Ing. Jiří Reichel 57 let, středoškolský učitel, Vrdy
18. Martin Krajdl 41 let, technik, Roztoky
19. Lukáš Juna 28 let, státní zaměstnanec, Mšecké Žehrovice
20. Martin Holman 44 let, THP, Žebrák
21. Kateřina Pavlíková 47 let, dělnice, Nové Dvory
22. Luboš Kováč 59 let, strojník, řidič - obsluha stavebních strojů, Rosovice
23. Ing. Zdeňka Hajleková 62 let, THP - lesní inženýrka, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
24. JUDr. Zdeněk Karger 57 let, právník, Mladá Boleslav
25. Antonín Prchal 45 let, řidič, Benešov
26. Ing. Zbyněk Coufal 67 let, OSVČ, Čistá
27. Bc. Josef Sova, Dis. 48 let, městský strážník, Kutná Hora
28. Aleš Haluska 38 let, řidič, Rožmitál pod Třemšínem
29. Zbyněk Nyš 45 let, zaměstnanec, Cvrčovice
30. Jaroslav Hurt, DiS. 53 let, zkušební komisař, Kroučová
31. Ladislava Šimková 36 let, poskytovatelka pečovatelských služeb, Kladno
32. Rudolf Rácz 49 let, dělník, Točník
33. Aleš Sekera 28 let, údržbář obchodního centra, Křesetice
34. Jozef Kopťár 58 let, strojní zámečník, Rakovník 

1
JUDr. Stanislav Grospič

57 let, právník, 
Mladá Boleslav

5
Mgr. Jindřich Havelka, DiS.
47 let, řidič – záchranář, 

Trhové Dušníky

2
Ing. Bc. Miloslava Vostrá

56 let, ekonomka, 
Braškov

6
Ing. Zdeněk Štefek

46 let, vedoucí IT oddě-
lení, Buštěhrad

3
Mgr. Jan Klán

38 let, sociolog, analytik, 
Kutná Hora

7
MVDr. Luboš Kudrna

60 let, veterinární lékař, 
Hostivice

9
Jiří Žáček

67 let, městský strážník, 
Králův Dvůr

4
Mgr. Ing. Tereza Čechová 

Humpolcová, Ph.D.
34 let, vedoucí analytic-

kého oddělení, Tišice

8
JUDr. Ing. Aleš Pokorný

40 let, podnikatel, 
Rakovník

10
Bohumil Franta

56 let, technik – specialista, 
Olbramovice

Středočeský 
krajský výbor KSČM 

https://sckr.kscm.cz 

Právo na práci, spravedlivou 
odměnu, zdraví a důstojný 

život v míru jsou nejcennější 
hodnoty.

Za budoucnost 
pro naše děti.

Sny a touhy je třeba každý 
den naplnit v reálné skutky.

Ochrana zemědělského 
a lesního půdního fondu 

českých zemědělců.

Budoucnost mládí, 
jistoty stáří.

Kvalita a soběstačnost 
v potravinách, 

můj hlavní úkol.

Čestnost a pracovitost 
se musí lidem vyplatit.

Voda je život , 
vraťme vodu obcím.

Prvním a největším 
bohatstvím je zdraví.

Volte KSČM, aby se 
lidem žilo lépe.

volte 
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