
 

 
                                                                     Říjen 2021 

 
 

        
Vážené soudružky, vážení soudruzi,  
     upřímně děkuji všem, kteří se, jakkoliv zapojili do 
předvolební kampaně naší strany.  
Za těch několik málo měsíců od chvíle, kdy jsem dostal 
důvěru a byl zvolen místopředsedou Ústředního výboru 
KSČM, jsem se mimo jiné zúčastnil řady našich akcí na 
různých místech republiky. Mohu tak potvrdit, že 
mnohde šli do voleb komunisté opravdu naplno. Ani 
maximální nasazení mnoha členů (ale i sympatizantů) 
však nedokázalo zabránit tomu, čeho jsme se 
oprávněně obávali.   

     Výsledek sněmovních voleb pro nás znamená opravdu historickou porážku. 
Oproti předchozím volbám – ve kterých ale ostatně strana skončila s do té 
doby nejhorším výsledkem – jsme ztratili více než polovinu voličů. Letos jsme 
tak dostali pouze 193 817 hlasů, tak jinak 3,6 %. Lidé naší straně zkrátka 
vystavili účet za její práci v uplynulých letech. O příčinách tohoto debaklu 
budeme jistě vést ve straně rozsáhlou sebekritickou diskusi. Osobně se ale 
domnívám, že důvody takového zásadního úpadku podpory KSČM jsou 
dlouhodobějšího charakteru. Podepsala se na něm ale jistě i politika 
tolerance/podpory vlády ANO 2011 a ČSSD, neschopnost provést dlouho 
požadované – zdaleka nejen personální – vnitrostranické změny i rezignace na 
celou řadu základních přístupů, které by měly být straně s názvem 
komunistická vlastní.  
     Na zoufání a truchlení ale rozhodně není čas. Před námi je mimořádně 
složité období. Nové složení Poslanecké sněmovny avizuje, že reakcí na 
nastupující kapitalistickou krizi bude nekonečná série výrazných protilidových 
opatření a útoků na sociální výdobytky minulosti. Můžeme očekávat další 
výrazné zdražování, privatizaci služeb a infrastruktury, zvyšování cen bydlení, 
krácení příjmů, zpoplatnění zdravotnictví, platby ve školství, antikomunismus, 
snahu o zvyšování napětí v Evropě…    
     Postavit se takové politice prosazující zájmy malé hrstky bohatých a 
mocných na úkor nás všech ostatních bude, navzdory zásadně změněným 
podmínkám, úkolem komunistů.  
Proto musíme udělat vše pro zachování komunistické strany. Složitým úkolem 
bude nejen její nová organizační a finanční stabilizace. Je třeba také zásadně 
změnit její politiku. Jako komunisté si důvěru zasloužíme, pouze pokud 
budeme ve zřetelné opozici vůči stávajícímu kapitalistickému systému. 
Socialistická alternativa pro nás rozhodně nesmí být pouze deklaratorním cílem 
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naší politiky, ale věcí, o jejíž uskutečnění reálně usilujeme, kterou lidem 
vysvětlujeme ve snaze je pro ni získat. Smyslem naší práce musí být rozhodná 
obhajoba objektivních zájmů pracujících a vůbec většiny obyvatel naší země, 
ne se rádoby pragmaticky nechávat vmanévrovávat do podpory měšťácké 
politiky oligarchů a jejich loutek. Místo parlamentu a jeho kuloárů nyní 
potřebujeme přenést těžiště naší práce daleko více mezi lidi. Jako komunisté 
musíme být navzdory všem složitostem aktivní v ulicích, na pracovištích, 
v místech bydliště.  
     Tíží nás ale celá řada dalších nakupených problémů – potřeba nového 
jednoznačnějšího a dnešku odpovídajícího programového zakotvení, řešení 
generační krize a vůbec získávání nových členů strany, hledání partnerů a 
spojenců, nutnost ideové práce a udržení a rozvoje vlastních informačních 
kanálů, aktivnější odborová politika, příprava na komunální volby… Rád bych 
věřil, že cestu k jejich, v žádném případě ne jednoduchému, řešení otevře za 
několik dnů mimořádný sjezd naší strany.     
     Děkuji v této souvislosti za nominace na funkce předsedy a místopředsedy 
Ústředního výboru strany, kterých se mi zatím dostalo. Pokud na sjezdu 
získám důvěru jeho delegátů a delegátek, jsem připraven udělat společně 
s dalšími vše proto, aby komunisté měli i po 100 letech od založení své strany 
budoucnost a perspektivu. I do té doby budu ale rád za jakoukoliv diskusi, 
připomínky a návrhy k tomu, jak v této nelehké situaci dál.  
V případě zájmu je možné mě kontaktovat na emailu: milan.krajca@email.cz 
nebo telefonu: 721985447. 
Se soudružským pozdravem a přesvědčením, že náš zápas za lepší svět 
rozhodně nekončí 
                                                                                                         Milan Krajča 

 
 Ne, konec není! Byť to stokrát znělo 
z úst vítězových, konec ještě není - 

porážkou skončil jeden zápas denní, 
leč navěky se slunce nezatmělo. 

    I vyjde zas a v prach sražené čelo 
ten setře prach a krví potřísnění 

se muži zvednou v nové zápolení, 
neb duši nezabil, kdo zabil tělo. 

    A byť i šiky unavené v boji 
tu ležely jak trupy v omráčení, 
stráž osamělá tudy ještě stojí; 

slyš teď, jak volá z plné, volné hrudi: 
"Když jeden věří, ještě konec není!" 

 
                                                                            J. V. Sládek, České znělky 
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Výsledky voleb 8.-9.10.2021 do Poslanecké sněmovny na v okrese Praha-východ  

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů celkem zpr. v % 

178 178 100,00 131 444 96 903 73,72 96 856 96 306 99,43 

 

Strana Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

1 Strana zelených 788 0,81 

2 Švýcarská demokracie 432 0,44 

3 VOLNÝ blok 797 0,82 

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 5 697 5,91 

5 Česká str. sociálně demokrat. 3 306 3,43 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 81 0,08 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 2 648 2,74 

9 Aliance pro budoucnost 170 0,17 

10 Hnutí Prameny 159 0,16 

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 3 743 3,88 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 36 608 38,01 

14 SENIOŘI 21 148 0,15 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 92 0,09 

16 Koruna Česká (monarch. strana) 173 0,17 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 20 448 21,23 

18 Komunistická str. Čech a Moravy 1 920 1,99 

20 ANO 2011 18 670 19,38 

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 426 0,44 
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Volební výsledky KSČM ve volbách do PS 

 
 

 rok 
voličů 

celkem 
POČET VOLIČŮ 

KSČM  
volební 

výsledek 
 

 

volby do 
PS 

2010 5 230 859 589 765   

2013 5 007 212 741 044   

2017 5 060 745 393 100   

matematická prognóza 2021 

2021 5 400 000 194 775 3,61 % 

volební výsledek 2021 

2021 5 411 637 193 817 3,60 % 

krajské 
volby 

2012 2 637 115 538 953   

2016 2 532 311 267 047   

2020 2 769 361 131 770   
 
 

VOLBY DO PS–POČTY VOLIČŮ KSČM 

 Hlavní Středo- Jiho- Ústecký Králové- Jihomo- Moravsko- 

 město český český kraj hradecký ravský slezský 

 Praha kraj kraj   kraj kraj kraj 

2010 41 647 69 368 40 738 49 900 30 791 69 577 73 627 
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2013 49 975 90 478 51 193 68 758 38 564 82 414 96 885 

2017 28 158 47 695 29 414 33 628 19 792 46 966 47 651 

 matematická prognóza 2021 
2021 15 000 23 955 15 251 14 284 10 326 22 705 26 035 

 volební výsledek 2021 
2021 13 469 24 618 14 974 14 804 10 150 22 825 23 095 

KRAJSKÉ VOLBY-POČTY VOLIČŮ KSČM 

2012 

 

71 975 37 187 53 819 31 685 64 805 72 912 

2016 35 534 18 317 29 480 15 319 33 393 34 001 

2020 17 847 9 497 12 522 7 992 16 143 18 577 

 
 
VYBRANÉ OBCE V OKRESE  PRAHA-VÝCHOD 

obec Počet hlasů 

KSČM 

Volební 

výsledek 

obec Počet hlasů 

KSČM 

Volební 

výsledek 

ČELÁKOVICE 177 2,81   SLUHY 9 2,31 

BRANDÝS 234 2,53   ÚVALY 56 1,51 

DOBROČOVICE 6 3,65   VĚTRUŠICE 7 2,07 

KAMENICE 48 1,93   VYŠEHOŘOVICE 14 3,83 

KLECANY 47 2,64   ZVÁNOVICE 16 4,55 

KUNICE 11 1,20   NEHVIZDY 28 1,67 

MÁSLOVICE 13 5,37   JIRNY 18 1,11 

MNICHOVICE 35 1,66   HUSINEC 12 1,46 

MUKAŘOV 30 2,09   ŠKVOREC 17 1,68 

ODOLENA VODA 95 3,07   KOSTELEC NAD Č. LESY 95 4,89 

PŘEZLETICE 13 1,31   OLEŠKA 23 4,83 

ŘÍČANY 135 1,55   ZELENEČ 29 1,75 

 

Parlamentní volby 2021 v Čelákovicích 

     Na základě volebního zákona, a především z rozhodnutí Rady města, je již 
několik let zakázána jakákoliv předvolební propagace a prezentace politických 
stran. Zákaz se vztahuje i na webové stránky města 
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a informace v městském zpravodaji. Není možná ani 
placená inzerce. Takže jedinou povolenou možností 
propagace a prezentace našich kandidátů a jejich 
programu bylo veřejné setkání občanů. Na základě těchto 
nepříznivých informací jsme se na okresním výboru a po 
dohodě s brandýskou organizací shodli na tom, že 
uspořádáme společnou akci s kandidáty do Parlamentu.  

     Termín jsme po zralé úvaze stanovili na sobotu 2. října, neboť ve všední 
den jsou Čelákovice i Brandýs, ve kterém proběhla druhá část akce, prakticky 
vylidněná města. 
Ranní část jsme  uskutečnili v Čelákovicích před budovou pošty v těsné 
blízkosti náměstí, na němž probíhaly pravidelné farmářské trhy, a tudíž okolo 
našeho stánku prošlo poměrně dost občanů, kterým jsme rozdávali propagační 
tiskové materiály a drobné reklamní předměty. Občané měli zároveň možnost 
pohovořit si s našimi kandidáty i osobně. Akce se zúčastnil vedoucí kandidát 
Stanislav Grospič a kandidáti našeho okresu Zdeněk Štefek se Zdeňkou 
Hajlekovou. Z krátkých namluvených smyček měli občané možnost 
poslechnout si návrhy a priority našich kandidátů.  
Dopolední část  akce proběhla obdobně v Brandýse před Městským úřadem.  
     Druhou akcí, která byla zaměstnanci městského úřadu řazena do akcí 
předvolebních, byl tradiční pietní akt pořádaný naší městskou organizací a OV 
KSČM Praha – východ u příležitosti výročí zavraždění strm. SNB Jaroslava 
Honzátka členy teroristické skupiny bratří Mašínů. I této akce se kromě jiných 
hostů z různých částí republiky zúčastnili kandidáti Středočeského kraje do 
Parlamentu ČR Stanislav Grospič. Miloslava Vostrá, Alena Grospičová, Zdeněk 
Štefek a z pražských kandidátů Milan Krajča a Petra Prokšanová. 
     Děkuji všem, kteří se uvedených akcí zúčastnili, ale zejména Zdeňku 
Štefkovi, Zdeňce Hajlekové, Milanu Havlíčkovi a Hance Volfové, díky kterým 
jsme tyto akce byli schopni uskutečnit. 
Další možností propagace KSČM byl výlep plakátů na plakátovacích plochách 
města, ale pouze jednorázově 16 dnů před volbami. Po dohodě s prodejcem 
kebabu u nádraží jsem také využil plakátu na rušení železnic, doplnil jej 
aktuálním textem a vylepil na skříňku rozvaděče, přilehlou k prodejně.  
     Z loňských krajských voleb mi zbyly letáčky na záchranu železnic, které 
jsem rovněž po doplnění aktuálního textu rozdával cestujícím na trati 
Čelákovice – Neratovice a zbylými letáčky jsem vyzdobil lavičky na nástupišti. 
Na nádraží u východu z podchodu jsme zaplatili variaposter – poutač s naším 
logem 5P. 
     Oproti minulým létům jsem zaznamenal zlepšený roznos volebních HaNo 
poštou (alespoň mi to potvrdili jedinci v různých lokalitách města). Rozdal jsem 
více jak 3000 volebních letáků, včetně 300 ks výzvy voličům, kterou jste si 
mohli přečíst v úvodníku zářijového čísla okresního zpravodaje. Zároveň jsem 
tuto výzvu rozeslal e-mailem více než 60 přátelům s prosbou o její šíření.  
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     V rámci delegování našich zástupců do OVK v okolních obcích jsem najel 
na kole téměř 60 km. S velkými problémy jsem sháněl členy do OVK, nakonec 
se mi podařilo zajistit zástupce ve všech 11 komisích města a dalších 11 
komisích v okolních obcích. 
     Již dlouho před volbami jsem měl velké obavy, abychom se letos do 
Parlamentu, i když s odřenýma ušima, vůbec dostali. Měl jsem stále před 
očima poslední debakl z krajských voleb. Přesto jsem tajně doufal. S pocitem, 
že jsem pro slušný výsledek ve volbách udělal dost, na co jsem stačil, jsem 
nastoupil do OVK v sousedním Zelenči, kde již dlouhá léta mám své stálé 
místo. Po prvním dnu a více než 50 % volební účasti v této tradiční 
ultrapravicové obci, jsem začal mít oprávněné obavy, a to jsem zdaleka netušil, 
že to nejhorší nás teprve čeká v sobotu. 
     Nadprůměrně vysokou účastí v těchto volbách většina právoplatných voličů 
dala jasně a hlasitě najevo, že nejsou spokojeni se současnou situací a touží 
po radikální změně. Bohužel pro nás, obyčejné občany, po změně pravicově 
orientované. To, že poslanci KSČM poprvé od převratu 1989, v roce 100. 
výročí založení  KSČ, budou v Parlamentu chybět, je  sice velmi smutné, ale 
bohužel logické vyústění vnímání politiky strany a jejích představitelů širokou 
veřejností za poslední roky.  Co je však podstatně horší, je fakt, že dva účelově 
vytvořené pravicové slepence získaly ve sněmovně pohodlnou většinu 108 
hlasů a následující čtyři roky budou vládnout této zemi podle svých pravidel a 
představ. 
     Závěrem si dovolím několik osobních poznámek. 
Říká se, že po válce je každý generálem. Možná, kdyby vedení strany 
vyslyšelo na jaře hlasy ozývající se z mnoha ZO i více než 1/3 okresních 
výborů pro svolání mimořádného sjezdu a svým rozhodnutím neporušilo 
stanovy KSČM, tak se ještě dalo mnohé zachránit a třeba bychom i tuto velmi 
nepříjemnou situaci nemusili nyní řešit. Ale „kdyby“ je už za námi a čas ještě 
nikdo nedokázal vrátit zpět. 
Neoddiskutovatelná skutečnost, že jsme plošně u voličů  propadli ve všech 
krajích naší vlasti, však jasně hovoří za vše. Na koho nebo na co nyní bude 
vedení strany svalovat vinu za největší volební prohru v historii KSČM? 
V duchu si říkám: je dobře, že se této situace nedožili moji rodiče.                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                             Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice 

    
Čelákovice      Brandýs nad Labem/Stará Boleslav 
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Povolební střípky 

 Je tady velký státní dluh, průmysl na tom bude špatně, 
Škodovka možná do Vánoc zavře, bude ohromný výpadek 
v daních zaměstnanců, a to všechno bude stát spoustu 
peněz a spoustu státního kapitálu. Navíc už nebude žádný 
Antibabiš, Babišova drahota, a to jim bude chybět. Každý 
potřebuje svého úhlavního nepřítele, bude se jim po něm 
stýskat. 

 …Bartošovi už vymýšlejí, že by byl vicepremiér pro 
digitalizaci. To by mohl například Jurečka být vicepremiér 
pro traktorizaci, když je poslední dobou pořád v tom traktoru… 

 Co myslíte, že bude těch pět vládních stran hlavně spojovat? Především je 
bude spojovat –  něco tady ještě prodat. Jestli půjdou po Budvaru a řeknou, že 
prodají jen značku Budweiseru za miliardu dolarů, tak budou všichni spříznění 
novináři jásat, jaká to je bomba. Ale cena té značky není miliarda dolarů, ale 
šest miliard dolarů. Tak se bude rozdělovat, no... 

 Těch pět subjektů, které vytvoří vládu, se shodne jen na neoliberální 
deregulaci, škrtech v sociální oblasti a na zvyšování zbrojení…Je otázka, jestli 
ODS a TOP 09 budou chtít zopakovat tyhle chyby. Ale „kalouskové“ jim z 
pozadí budou radit: „Ale klidně do toho jděte, vždyť ten národ je „blbej.“ Oni 
vám to sežerou“. 

 Koalice chtějí za premiéra Petra Fialu. Ale jak hodnotit jeho potenciál řešit 
krizové situace, zmírnit dopady Green Dealu či vysoké ceny energií? K 
předávání úkolů     z Bruselu ani žádné zvláštní schopnosti nepotřebuje… 

 Inflace bude v příštích měsících ještě zrychlovat. Nebude dlouho trvat, aby se  
z „Babišovy drahoty“ stala „Fialova drahota“ 

 Nadšení bylo v centrále koalice Spolu veliké. Uvidíme, jaké bude vystřízlivění. 
Voliči dostanou přesně to, co si zaslouží. Více Bruselu, smrtící Green Deal, 
zdražení takřka všeho, homosexuální manželství, hafo roztodivných pohlaví a 
politických neziskovek, multikulti, orwellovské chvilky nenávisti, ještě více 
politické korektnosti a zabetonovanou Českou televizi na bruselský způsob. 

 Vítězná koalice dostala jasný mandát k tomu, aby zavedla všechny ty hrůzy, 
které vidíme v západní Evropě. Všudypřítomná stupidní politická korektnost, 
agresivní neziskovky běžně přecházející až k fyzickému přepadání, zatýkání za 
názor, masová muslimská migrace, preference islámu nad domácími zákony a 
nově také zelený úděl směřující k tomu, že životní úroveň většiny obyvatel 
spadne někam na úroveň velké krize z 30. let. Samozřejmě likvidace zbytků 
politické samostatnosti, vyplácení odškodného Němcům za protektorát, 
odstranění českého dějepisu ze škol a mnoho dalšího. Jestli byly české země 
až dosud krmelcem západního světa, tak počkejte, co uvidíte za vlády 
demobloku a Pirátostánu.  
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 Andrej Babiš chtěl dobré především pro sebe, ale kromě toho se snažil, aby se 
– v mezích možností – žilo dobře všem. To je postoj, který je mezi současnými 
politiky naprosto výjimečný. Doplatil vlastně na svou zbabělost. Měl dost 
příležitostí zničit Českou televizi, zkrotit neziskovky, ovládnout tajné služby. 
Vyhýbal se konfliktům, odkládal přímý střet, a nakonec se všichni ti, které šetřil, 
obrátili proti němu. V tom se velmi podobá Donaldu Trumpovi.  

 To, že levice teď nebude v českém Parlamentu, je katastrofa pro celou českou 
společnost, protože zaměstnanci nebudou mít od dob nacistického protektorátu 
zastoupení na české politické scéně a teď zjistí, že se jich nikdo pořádně 
nezastává, nikdo neprosazuje jejich větší ochranu, progresivní zdanění. Rodící 
se koalice nevyřeší krizi na trhu s byty a nevyřeší růst cen energií. 

 Zálusk na post ministryně práce a sociálních věcí si po volbách dělá 
předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pár dnů před volbami          
v rozhovoru pro deník Právo prohlásila, že prosazuje zaručený důchod ve výši 
asi jedné třetiny průměrné mzdy (nyní 38 275 Kč), což by mohlo být 12 až 13 
tisíc korun. K zaručenému důchodu všechno směřuje. Vývoj penzijního 
systému skončí jednoho dne tím, že bude rovný důchod a cokoliv nad něj bude 
dáno tím, co si člověk ušetřil za aktivního života. A jednou nejspíš tenhle rovný 
důchod bude na úrovni životního minima, protože na víc stát mít nebude. 

 Prioritou koalice je ozdravení veřejných financí, podpora ekonomického růstu a 
zastavení brutálního zadlužování i rozkrádání státu.  
Co by mohlo být tím ozdravením financí? Se zvyšováním daní zaváděním 
daňové progrese, jaká funguje v civilizovaném světě, pravice nepočítá. 
Ozdravění financí tak slibuje středověkou metodu pouštění žilou. Bude se 
škrtat v rozpočtech, takže veřejné služby začnou haprovat. Zmrzačená služba 
zákonitě vyvolá nespokojenost občanů.  Když tato nespojenost dostatečně 
naroste, bude se privatizovat. První na ráně jsou zdravotnictví a školství a další 
velké rito nabízí privatizace důchodového systému. V zásadě jsou lákavé 
všechny formy podnikání s povinnou poptávkou (povinným pojištěním). To se 
to kasíruje, když občan platit musí! 
Podpora ekonomického růstu se má jaksi sama sebou. Za normálních časů     
s krásným počasím by to bylo snadné: když ekonomika poroste, můžeme za to 
my. Když ne, může za to Babiš. Jenže krásné počasí není. Rozpadá se 
neoliberální model, vadne globalizace. Škoda Auto zastaví výrobu do konce 
roku. Dlouhodobě klima a krátkodobě asijská poptávka po energii prudce 
zvyšují ceny elektřiny a plynu. Inflace je finančními analytiky nafukována, 
protože slibuje růst úrokových sazeb, a to je hlavní zdroj bankovního výnosu.   
K růstu cen bydlení se přidá zdražení hypoték. Hodit tohle všechno na Babiše 
bude oříšek. 
Zmínka o rozkrádání státu je opravdu půvabná. Česko je Mekkou tunelů, kde 
se  dílo celých generací ocitlo v rukou skupiny šťastlivců spojených s tehdejší 
privatizační administrativou a bylo je možno prodávat cizincům do vlastní 
kapsy. Takhle vznikla elita, které jsme se od té doby nedokázali zbavit. A teď 
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soutěžní otázka za několik bilionů korun: zavedla to v 90. letech pravice nebo 
levice? Ohradil se proti tomu někdo z těch, kdo dnes horlí proti rozkrádání? 

 Pracující třída – drtivá většina společnosti – nemá odteď v této – prý 
demokratické – zemi vůbec žádné institucionální zastoupení, a to už ani na 
povrchu, ani čistě formálně. 

 Ti, kteří teď nadšeně jásají a slaví, netuší, že změna, která přijde, je změnou 
k horšímu. Dnes je více než aktuální připomenout, že kartel polistopadových 
politických stran se za celou dobu vlád od listopadové revoluce naučil jedinou 
věc: „Rozbíjet a vyprodávat stát. Bilance polistopadových vlád je odstrašující. 
Jako stát jsme přišli o biliony korun.“  
Za několik měsíců budeme mít možnost srovnání. V minulosti se kartel ničím 
podobným nezabýval. „Naopak, mzdy stagnovaly a v logice polistopadových 
vlád šlo o to, nabízet práci lidí, jejich talent, život a čas co nejlevněji. Tak aby 
zde mohly prosperovat globální firmy a levná práce byla tahákem pro lákání 
investic,“ poznamenává režisér, podle nějž nová vláda zřejmě nebude jednat 
ani ve prospěch domácího průmyslu stejně razantně. 
Že by se nám vrátila „demokracie?  Jediné, co se reálně vrátí, tak extraktivní 
režim vlády, vláda, která se překoná ve škrtech, zdražování a vysávání 
populace. „Kartel představuje politiku, kdy líbivá hesla o demokracii, prosperitě, 
načančané kongresy a uhlazená televizní vystoupení ukrývají pod povrchem 
brutální mašinerii zla, usilující o moc, která se dá proměnit v trvalý zdroj 
přísunu zakázek, plynoucích    z rozprodávání státu. Není to ani měsíc, kdy se 
dali představitelé kartelu slyšet, že uvažují o dalších privatizacích. Budvar. 
Česká pošta. České dráhy…. 

 „Nedovedu si, přes uzavřené memorandum, představit praktické vládnutí ODS 
a lidovců. Nelze smířit vlky s ovcemi. Přirozenost dravce na lovu státních 
zakázek nezkrotíte koalicí. Tím je dána nestabilita jednoho bloku. Nedovedu si 
představit spolupráci Bartošových čtyř Pirátů se zbytkem přikroužkovaných 
starostů. Voliči řekli, že Piráty nechtějí. To je potenciální výbušnina, zvlášť za 
situace, kdy PirSTAN bude třeba muset koalovat s kmotry „tunelářské“ ODS    
v druhé koalici.“ 

 Piráty nezlikvidovala žádná dezinformační kampaň, jak nyní vytrubují do světa, 
nýbrž jejich vlastní koaliční partner. Tahle pirátská „storka“ vstoupí do učebnic 
politologie. 
Piráti strašně toužili volby vyhrát, aby se dredatý Bartoš mohl posadit do 
Strakovky. Pročež si přifoukli svaly koalicí s plastelínovým STANem. 
Výsledkem je, že namísto 22 poslanců budou mít 4, zatímco jejich přifukovací 
partneři z řad Starostů znásobili svůj původně šestičlenný poslanecký klub 
téměř šestkrát, takže nově bude čítat 33 osob. Ze starostů to dělá zdaleka 
nejúspěšnější cizopasníky v dějinách českého parlamentarismu. A aby toho 
nebylo málo, Piráti ještě Starostům kampaň zafinancovali. To je vskutku 
politický deal století!                                       Z internetu vybral Pavel Posolda                                                                                                                                      
                                                                                                     



- 11 - 
 

Z pietního akt k 70. výročí vraždy Honzátka 

     Letošní pietní akt 
se uskutečnil v úterý 
28.  září v předvolební 
atmosféře. Pořádaný 
byl, jako každoročně, 
Městskou organizací 
KSČM Čelákovice 
společně s OV KSČM 
Praha-východ, Klubem 
českého pohraničí a 
Společností  Ludvíka 
Svobody u příležitosti 
70. výročí zavraždění 
strážmistra Jaroslava Honzátka členy teroristické skupiny bratrů Mašínů.  
     Nezkazila ji ani trojice narušitelů na protějším chodníku, která doprovázela 
průvod a za pomoci megafonu urážela a hanobila účastníky aktu i členy 
komunistické strany.  
Před pamětní deskou na budově bývalé služebny SNB, fotografií oběti a 
čestnou stráží v dobových uniformách účastníci aktu položili věnce a květiny. 
Po úvodní Československé státní hymně přivítal přítomné jménem pořadatelů 
člen MěO KSČM Čelákovice Vladimír Duník zejména ty, kteří přijeli z různých 
částí naší krásné republiky. Hosty aktu byli tradičně-poslanec PČR a 
místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič, předseda OV KSČM Praha – 
východ a člen ÚV Zdeněk Štefek, svou návštěvou nás mimo jiné poctili i další-
místopředseda ÚV Milan Krajča, poslankyně Míla Vostrá, Alena Grospičová a 
Petra Prokšanová, všichni kandidáti nadcházejících parlamentních voleb. 
Po přivítání a úvodních slovech vyzval s. Duník přítomné k symbolické minutě 
ticha na počest oběti – štábního strážmistra Jaroslava Honzátka, i všech 

dalších obětí vlastenců, kteří 
položili životy za obranu své 
vlasti. 
K přítomným občanům 
postupně promluvili a 
tragické události té doby 
připomněli Stanislav Grospič, 
Milan Krajča, Jiří Pokorný za 
Klub českého pohraničí a 
Petra Prokšanová. Jejich 
projevy odměnili přítomní 
potleskem. Díky několika 
pořadatelům se podařilo 
potlačit snahu provokatérů 
pietního aktu, takže po 
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úvodních marných pokusech jeho narušení již proběhl v poklidné atmosféře. 
     Protože se pietního aktu zúčastnilo několik kandidátů a volby do Parlamentu 
ČR se neúprosně přibližují, přečetl Vladimír Duník výzvu voličům o podporu 
KSČM a požádal přítomné, aby zbývající čas do voleb využili k šíření výzvy a 
propagaci našich myšlenek i priorit ve svém okolí.  
     Na závěr aktu Vladimír  Duník poděkoval všem, kteří se přišli poklonit a uctít 
památku oběti, která nesmí být nikdy zapomenuta, a vyzval přátele, kteří 
přivezli květiny a věnce, k odjezdu na hřbitov v Zápech. Pietní akt byl ukončen 
hymnou KČP-husitským chorálem „Ktož sú boží bojovníci“. 
Poté část účastníků odjela do obce Zápy, kde položili květiny a věnce u 
rodinného hrobu oběti.  K přítomným zde krátce promluvili předseda ORoK 
Milan Havlíček a předseda OV KSČM Praha – východ Zdeněk Štefek. 
     Děkuji příslušníkům Městské policie, kteří dohlíželi na bezpečnost účastníků 
a regulování dopravy v místě konání během akce.                                               
                               Jménem pořadatelů MěO KSČM Čelákovice Vladimír Duník 

                         
                                                                                

O čem se již jedná v ZO KSČM Brandýs n.L. 

V programu v nejbližších dnech  svolané výborové schůze a na VČS nebudou 
chybět tyto body:  

a) častěji se scházet 
b) na VČS rozšířit výbor na 5 osob 
c) prosazovat na OK odchod alespoň 2 členů ze stávajícího okresního 

výboru 
d) rozšířit počet členů OV alespoň na 11 členů 
e) změnit minimálně jednoho zástupce v KV KSČM 
f) ukazovat na věci, ať již jsou pozitivní či negativní, v rámci KSČM 

                                                                      Stanislav Šrámek 
 

Sjezd KSČM se uskuteční již 23. října 2021 v Praze. 

 
Dobrý den pane Duniku. Mnohokrát Vám děkujeme za zaslané fotografie. 
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem a za všechno. Jednak při 
organizování a zajištění celé akce, účast i květinové dary. Je-li možné, 
prosíme také ještě jednou o omluvu naší neúčasti- Díky, díky… 
Zdraví vás Peroutkovi.                        

   (poděkování od rodiny Honzátka) 
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Informace pro členskou základnu a občany - 39. týden 

Vážené soudružky a soudruzi, vážení 
příjemci informace, 
jsme těsně před volbami a tento týden, ač 
byla plánována, se nekonala schůze 
Poslanecké sněmovny ke zprávě 
vyšetřovací komise k havárii na řece 
Bečvě. Je svolána až na 5.10, stejně jako 
schůze k projednání návrhu na zmrazení 
platů ústavních činitelů. Jednaly pouze 
některé výbory a nejdůležitější je informace 

z jednání výboru pro obranu, který projednal nesmyslný a předražený nákup 
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děl César z Francie. Je evidentní, že bez kontroly KSČM se vláda vydala na 
úplné scestí.  
Všechna media se přetahují o debaty na volební témata a jen potvrzují naší 
stranickou analýzu, že lidé budou zahlceni a také znechuceni předvolebními 
tahanicemi, témata se budou překrývat a jejich podstata bude rozmělněna do 
nepodstatných detailů a lidé nebudou sledovat svůj sociální a životní zájem, ale 
budou diskutovat o uměle formulované nepodstatné záležitosti. Už nejde jen o 
dopředu prefabrikované názory, které sdělují komentátoři lidem po jednotlivých 
pořadech, (CNN Prima, komentáře Kalouska, Topolánka, UK na ČT a jejich 
tzv. politologové atd.) ale o skutečné zamlčování podstaty problémů. Např. 
zvyšování ceny energie, včetně očekávaného pokusu E.ON, Bohemia Energy 
a dalších o vypovězen stávajících smluv a uzavírání nových bez ohledu na 
fixce cen, s cenou mnohem vyšší, cca od listopadu nebo nejpozději od ledna 
příštího roku.  
O příčinách tohoto stavu je ale třeba dál informovat. Vychází z nedostatečné 
ochrany našeho národního zájmu a z české participace na DEBAKLU USA při 
tzv. ukončení jejich vojenské invaze v Afghánistánu. Dovolím si jeden 
citát nebo chcete-li motto:  Nikdy nepodceňuj svého nepřítele, protivníka, 
nebo soupeře  - byl by to první krok k Tvé porážce. 
Odchod amerických vojsk z Afganistánu představuje skutečně a reálně 
„debakl“ okupační armády USA, ale zároveň představuje i ztrátu důstojnosti 
všech jejich tzv. spojenců v NATO, tedy i Armády ČR a naší vlasti. Hovoříme-li 
o debaklu, mluvíme zároveň nikoli jen o vojenské porážce, ale zejména o 
dalším, v poslední době odhaleném účelu jejich nepřátelských a 
agresivních strategických záměrů, majícím za cíl vyvolání negativních 
dopadů na další vývoj ve světě.  USA a NATO jako celek svým „bleskovým 
odchodem“ a ponecháním na místě zbraňových systémů, vytvořily podmínky 
pro vznik nového muslimského, teroristického ohniska v Afganistánu. 
Zanecháním zbraní v hodnotě několika desítek miliard dolarů umožnily během 
několika dní převzetí státní moci Tálibánem a uplatňování muslimského násilí 
vůči jeho protivníkům, vyvolaly velice početnou migrační vlnu z Afghánistánu 
nejen do sousedních států, ale zejména do Evropy. Jde o podraz za bílého 
dne a na otevřené scéně  vůči „svým evropským  spojencům“ v EU a NATO a 
vzkázaly, že se na USA nelze spoléhat. Během několika týdnů „přenesly“ své 
vojenské aktivity do jiného teritoria – založením vojenského paktu AUKUS, 
zaměřeného především proti ČLR! 
Svědčí to o jediném, že USA se nemíní vzdát role světového hegemona a 
snaží se dále samostatně rozhodovat o dalších „osudech světa“. Vadí jim v tom 
pozice RF a ČLR, ale i snaha EU o upevňování a rozvoj svých ekonomických 
pozic a jejich rozvoje (zejména ze strany SRN a Francie).  USA hledají 
prostředky, jak zabránit i úspěšně probíhající stabilizaci RF a jejímu velice 
rychlému a úspěšnému budování a přezbrojování armádních – vojenských 
struktur novými, především raketovými, kosmickými, ale i jadernými námořními, 
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prakticky nezničitelnými, zbraňovými systémy. USA vadí dlouhodobý, 
nezastavitelný ekonomický růst ČLR, včetně zvyšování její vojenské síly. 
Proto jsou USA nuceny stále aktivněji připravovat a realizovat své 
nepřátelské strategické záměry v rámci celosvětového prostoru, ale dnes 
s hlavním zaměřením na RF a ČLR. Svoji strategii realizují i za cenu 
„zneužívání“ svých spojenců, jejich vydíráním a nezakrytým podváděním. Vizte 
např. ČR – Vrbětice a vyvolání diplomatické krize s RF a její vyřazení 
z dostavby DUKOVAN, nebo SRN – blokování a sankce proti využití 
dobudovaného plynovodu Nord Stream 2, případně Francie – likvidací jejich 
obchodního kontraktu na dodávky ponorek Austrálii. USA rozdmýchávají a poté 
zneužívají vnitřního napětí v některých postsovětských státech k vyvolání 
státních převratů a následně k budování svých vojenských bází na jejich území 
(Gruzie, Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Estonsko…). Očekáváme další státní 
převraty a přímé vměšování do vznikajících lokálních válek, po Afghánistánu, 
Iráku, Libyi, opět pokusy o destabilizaci v Sýrii, ale i nyní na Ukrajině a 
v Bělorusku. Další tlak na Venezuelu a Kubu. Všechny tyto „akce a provaly“ 
USA v zahraničí tvoří DEBAKL zahraniční politiky a vojenské doktríny 
USA, včetně jejich dosud existujícího významného ekonomického 
postavení ve světě. To však nic nemění na realitě, že jejich armáda 
„potupně utekla“ z Afganistánu, stejně jako utíkala v r. 1975 z Vietnamu. 
USA se spolu s V. Británií daly na cestu agresivity, ekonomických sankcí a 
narušování vnitřního vývoje jak vůči státům EU, tak zejména  vůči RF a ČLR . 
Tito jejich světoví „partneři – lépe řečeno soupeři“, však včas odhalují jejich 
strategii a taktiku a budou se, aniž by podceňovali USA, jejich aktivitám 
intenzivně bránit. Půjde o aktivní ochranu svých ekonomických a 
teritoriálních zájmů a zajištění státní nedotknutelnosti a bezpečnosti. 
Nový vojenský pakt AUKUS (USA, V. Británie, Austrálie), je vybavován 
jadernými zbrojními systémy, využitelnými především proti ČLR. Lze proto 
oprávněně očekávat adekvátní preventivní vojenská opatření, a to nejen ze 
strany ČLR, ale i RF a některých dalších asijských zemí (např. Indie…), 
případně perspektivně i dalších evropských států (po nevyhnutelném zániku 
paktu NATO)….  
Je vysoká pravděpodobnost, že v nejbližší době ( 5, max.10 let ) se stanou 
ČLR a RF zakladateli nového „EURO-ASIJSKÉHO EKONOMICKO-
VOJENSKÉHO USKUPENÍ“, které bude dostatečnou a výrazně efektivní 
zárukou ochrany teritoriálních a ekonomických zájmů jeho členů. Vznikne tak 
ekonomicky i vojensky světově nejsilnější obranný komplex, který 
s konečnou platností ukončí „roli jediného světového hegemona“ ze strany 
USA. 
     Světové dějiny se nachází na důležité křižovatce, USA se obrátily ke 
zbývajícímu světu zády, čímž však spustily proces ukončení své světové 
nadvlády. Příčiny současného trendu směřujícího k „úpadku USA“ mají spíše 
domácí než mezinárodní charakter. Je nesporné, že USA zůstanou světovou 
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velmocí, ovšem v jedné řadě s dalšími velmocemi, zejména RF a ČLR. 
Svět bude směřovat k multipolaritě, přičemž ČLR, RF, INDIE, EVROPA a další 
mocenská centra budou získávat stále větší vliv na úkor USA. Snahy o násilné 
přetvoření zemí Blízkého a Středního východu, včetně podpory tzv. revolucí 
(státních převratů) v evropských postsovětských státech (Gruzie, Ukrajina, 
Bělorusko, Pobaltské státy) a debakl této politiky tak předznamenal konec 
bývalého hegemona. 
      Přesto mají USA i dnes mnoho zejména ekonomických výhod, jimž může 
jen málo zemí konkurovat. Proto nelze USA v žádném případě podceňovat, 
ale je nevyhnutelné v co nejkratší době USA „rázně usměrnit“ ! To učiní 
nový hegemon a jeho spojenci, kteří budou s ním hrát rovnocennou roli. 
Nevyhnutelně dojde k výraznému rozvoji globální ekonomiky, a to na 
principech rovnoprávnosti, státní suverenity a vzájemného nevměšování do 
vnitřních záležitostí jednotlivých států. K tomu je však třeba nejprve 
stabilizovat současnou vyhrocenou situaci ve světě a přesně vymezit 
závazné regule dalšího světového vývoje. 
     ČR si musí uvědomit a ujasnit své postavení, pozici a význam jak 
v EVROPĚ, tak i ve světě a tomu přizpůsobit svoji státní politiku a mezinárodní 
vztahy. Je nutno odstranit naší současnou, nesmyslnou agresivitu a vulgárnost 
vůči RF a ČLR, ale i naši servilitu vůči EU a USA a vystupovat jako suverénní, 
historicky hrdý a vyspělý evropský stát. Čest práci!  

                                                                              JUDr. Vojtěch Filip 
 

 Z 13. zasedání ÚV KSČM 

V sobotu 18. září 2021 se konalo 13. zasedání ÚV 
KSČM. Ve VV ÚV KSČM neprošel návrh předsedy 
přesunout jednání na povolební neděli10.10.2021 
(poměrem hlasů 8:13). 
     Jednání mělo na programu úvodní vystoupení 
předsedy, stanovisko k aktuální politické situaci, 
informaci o průběhu volební kampaně a předběžný 
záměr příprav voleb do obecních zastupitelstev a 
Senátu, v další části pak návrh pozvánky, časového 
harmonogramu, pracovního předsednictva, řídících, 
jednacího a volebního řádu mimořádného sjezdu, 

rozhodnutí ÚRoK o POZ tohoto sjezdu, návrh na stanovení nového termínu XI. 
sjezdu KSČM a schválení varianty videokonferenčního jednání sjezdu pro 
případ, že by covid sjezd neumožnil.  
     Dále vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pololetí, stanovisko ÚRK 
i návrh na změnu termínu pro odevzdání rozpočtů OJ KSČM na rok 2022. 
Závěrečný blok pak tvořilo vyhodnocení diskuse z 12. zasedání ÚV KSČM, 
zprávy z jednání VV ÚV KSČM a různé. Do tohoto bloku se nedostalo 
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hlasováním zařazení projednávání dopisu s. Vodsloně (ale projednat se mohlo 
jistě v diskusi). 
     V úvodním vystoupení předseda Vojtěch Filip upozornil na poslední chyby 
některých stran před volbami – ANO připustilo změnu programu poslední 
schůze, neprojednalo se našich 5 týdnů dovolené, (SPD byla také proti 5 
týdnům), došlo k obstrukci Volného a odvolání Lipovské. Naše poslankyně řídí 
komisi k Bečvě. 
     Zároveň okomentoval, co brání tomu, abychom byli viditelnější, je přemíra 
témat. Občané jsou zahlcováni navíc vedlejšími informacemi. Debakl NATO je 
vysvětlován jako úspěšná evakuace tlumočníků apod. 
     Je třeba se držet našich témat, našich 5 priorit. Každý by měl po práci 
denně věnovat hodinku, dvě, kampani. Některé kraje kampaň podcenily, 
mají málo akcí, máme malý dosah na sociálních sítích, je třeba 0, 5minutová 
videa. Také přípravy kandidátů jsou nedostatečné, je třeba hodnotit 
vystupování i zpětně a poučovat se. Náš potenciál je 12, ale nesmíme podrážet 
sami sebe.  
9. 10. chce svolat VV ÚV KSČM, aby byl sestaven vyjednávací tým. 
     S. Grospič uvedl stanovisko, které vychází z programu a představuje naše 
volební priority a shrnuje naše výsledky z doby podpory vlády A. Babiše. 
     S. Šimůnek popsal propagační volební materiály a co nás ještě čeká. Máme 
19 polepených aut a 26 s magnetickou tabulí, 450 bannerů na plotech a 
budovách, polepy MHD v krajích a na nádražích.  
     Startujeme též přípravu voleb komunálních a senátních. V prosinci máme 
vytipovat kandidáty. 
V diskusi vystoupili ss. Kazík, Klimša, Říha, Honsová, Rulíšek, Tiplt, Krajča, 
Vytiska a Kavij. Navrhli úpravu stanoviska, podivili se nad plakáty, které se 
někde objevují a nejsou objednány okresy, doporučili reagovat na aktuální 
problémy (zdražování), využívat nové formy (pojďte s námi na pivo), podpořit 
více placenou reklamu na sociálních sítích. Navrhli též oficiálně na sjezdu 
požádat vládu o vystoupení z NATO. 
     Reagoval s. Filip, že někde objednával plakáty on. Stanovisko má být rázné 
a podpořil nutnost větší inzerce v kyberprostoru. 
     Další blok se týkal sjezdů, podklady představil s. Šimůnek, stanovisko 
rozhodčí komise pak s. Vrzalová. Stanovisko obsahuje závěr, že o delegátech 
mimořádného sjezdu nemůže jednat rozšířený okresní výbor. Diskuse k bodu 
byla vyostřená. Zda mimořádný sjezd, zda posun sjezdu řádného. Ss. 
Marková, Moučková, Kvit, Petříková, Pešek, Jakubcová, Navrátil, Šír, Dvořák, 
Pázler, Truxová, Kavij, Hrůza své zákopy neopustili a s. Filip závěrem diskuse 
potvrdil, že mimořádný sjezd být musí, ale je proti posunu sjezdu řádného, 
protože je připraven. Ale rozhodlo se nakonec hlasováním. 
     Blok ekonomický začal po polední pauze představením podkladu 
k hospodaření za I. pololetí. Ztráta je plánovaná na 41,9 mil. Kč, skutečná 
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(neúplná) v pololetí  10,283 mil. Hospodářská rada doporučuje materiál 
schválit, revizní komise nikoliv. 
     V diskusi se probírala kauza výtahů i varující fakta o hospodaření (ss. 
Švarc, Říha), s. Ort, místopředseda pro hospodaření, avizoval nutnost 
centralizace ekonomiky. 
     Organizační otázky představil opět s. Šimůnek. K nim se moc 
nediskutovalo. V různém připomněl s. Krajča i petici proti sudetoněmeckému 
sjezdu v naší zemi. 
     V usnesení schváleném nakonec 57 hlasy byly schváleny i změna POZ        
k mimořádnému sjezdu KSČM (OV může potvrdit pro mimořádný sjezd 
delegáty na sjezd řádný z poslední konference nebo uskutečnit mimořádnou 
konferenci), změna termínu pro odevzdání rozpočtů na rok 2022 
z organizačních jednotek KSČM na 5. listopad 2021; změnu termínu XI. sjezdu 
KSČM na 14. a 15. května 2022 (pro bylo 46 členů ÚV KSČM, pro listopadový 
termín 24). 
     Na vědomí bylo vzato i předložené vyhodnocení hospodaření organizační 
jednotky ÚV KSČM za 1. pololetí 2021. 
     Do prosince 2021 mají OV KSČM vytipovat kandidáty do obecních 
zastupitelstev a Senátu. A delegáti mimořádného sjezdu budou mít předloženo 
i „Prohlášení delegátů mimořádného sjezdu KSČM Vládě ČR vzešlé z voleb do 
Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 8. - 9. 10. 2021 se žádostí o vystoupení 
ČR z NATO“. Termín 1. zasedání ÚV KSČM byl stanoven na 23. října. 
                                                                                                       Zdeněk Štefek 
 

Z jednání OV KSČM 12. 10. 2021 

     Hned v úterý po volbách – 12.10.2021 se dle plánu práce sešel OV KSČM. 
Zabýval se po kontrole úkolů z předešlého jednání výstupy z jednání ÚV 
KSČM.  
Po stanovisku rozhodčí komise a usnesení ÚV KSČM, které změnilo POZ 
přípravy mimořádného sjezdu, potvrdil delegáty na sjezd, které zvolila okresní 
konference (Štefek, Havlíček, Posolda), doplnil je o náhradníky z posledního 
rozšířeného jednání (Hádek, Šrámek). Přítomným delegátům a náhradníkům 
byly rozdány sjezdové podklady. 
     Nejvíce času jednání OV zabralo vyhodnocení voleb. Bouřlivá diskuse se 
zaměřila na stav naší organizace, na podmínky našeho okresu i na volební 
kampaň, věčné téma nevýrazných plakátů, na centrální politiku strany.  
OV KSČM poděkoval členům za aktivní práci v předvolební kampani. 
Zároveň se naše pozornost obrátila ke komunálním volbám 2022. Musíme 
se na ně připravit, hledat spojence, abychom, třeba i se širší kandidátkou, 
uspěli. 
     Debatovalo se o rozpočtu OV KSČM na rok 2022. Výdajová část bude 
vycházet z letošní, příjmová bude určitě nižší, když jsme bez poslanců. 
Zároveň musíme vyhradit prostředky na komunální volby (můžeme počítat 
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s několika desítkami tisíc korun), malé prostředky na okresní konferenci i na 
cestovné na sjezd.  
     OV KSČM doporučil schodkový rozpočet – schodek do výše 80 tis. Kč.  
OV žádá ZO o sdělení nároků na rozpočet r.2022 do 31.10.2021. Členové 
OV budou finální verzi postupně připomínkovat a připravovat. Na dalším 
jednání OV v listopadu již musíme rozpočet finalizovat. Má být i se 
stanoviskem okresní revizní komise odevzdán do 5. listopadu. 
     OV KSČM se věnoval shrnutí spolupráce s vlasteneckými organizacemi, 
kterého se ujal Milan Havlíček. Naši členové, byť v malém množství, pracují 
v řadě  vlasteneckých organizací, od KČP – Klub českého pohraničí, SLS – 
Společnost Ludvíka Svobody, SJF – Společnost Julia Fučíka, LKŽ – Levicové 
kluby žen, Rady seniorů, SČKP – společnost česko-kubánského přátelství až 
třeba po Slovanskou vzájemnost. 
     OV prodiskutoval obsah tohoto Zpravodaje a připravil i poradu funkcionářů 
příští týden 19.10. 
V různém byl debatován nový zájemce o členství z Říčan, kterého kontaktuje s. 
Posolda. 

Zdeněk Štefek 
 

Koronovirová všesvětová krize a všeobecný politický populismus 

    Padla klec. Bouří se příroda, lidstvo vyústilo do katastrofických forem žití a 
psychických poruch. Podle politických postojů mnohých činitelů je Česko 
jakýmsi pupkem světa. Hrajeme si na jediné hlasatele lidských práv a svobod, 
chceme udělovat rady z bezvýchodnosti. Pravice v tom vyniká. Prožila šok 11. 
září 2001 a nyní ztratila pozice v Afganistánu (Kábulu).  
    Váleční štváči jsou nenapravitelní, nepoučitelní. Ať šlo o Vietnam či o Koreu, 
Střední východ, Afriku atd. Zdroje jsou nevyčerpatelné. Přítelem českého 
pravičáka je zjednodušené pojetí světa, Západ – Východ. Vznešené řeči 
představitelů jediných pravd blednou, ztrácejí opodstatnění. 
    Pan senátor Fischer, Tchajwanec Vystrčil, válečnice Černochová, která roní 
slzy při chvále armád NATO s českým přispěním, otec a syn jinak řečeno 
jestřábice Kolářové, analytici Votápek, Petr Pavel ve výslužbě, Pavel Žáček, 
celá plejáda Člověka v tísni, televizní hlasatelky (Světlana Witovská), pohrobci 
Svobodné Evropy v Českém rozhlase Plus (Barbora Tachecí), nenávistný Libor 
Dvořák, který rozvíjí teorie o nebezpečí z Ruska a Číny o ovlivňování voleb      
v USA a všude jinde geniálními hackery v oblasti IT, Jakub Landovský 
obdařený hlasem po tatínkovi-disidentovi, sedícím v sídle NATO v Bruselu, 
celá plejáda zaprodaných herců, sportovních reportérů atd. Všichni přispívají    
k vytváření znovunastolení tzv. sanitárního koridoru (sic) proti rozprášenému 
SSSR a ostatních satelitů nejen v Evropě, ale v celém světě, kdy bezděčnou či 
úmyslnou zradou formou perestrojky Gorbačova se zhroutil dosavadní svět 
mezi válkou a mírem. 
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    Stojíme na prahu dalších voleb. Pravice se sdružuje ve všelijakých 
uskupeních, aby vyšachovala i pro nás kontroverzního Babiše a spol. Mladou 
generaci těžko oslovit, média a nezkušenost vykonávají své, střední generace 
se chová pragmaticky, i se stydí za svá selhání, ty tam jsou ideje o šťastném 
životě, o pravdě a lásce. 
    I starší a nejstarší generace je rozpolcena. Buď opět nepůjde k volbám ze 
strachu před možnosti onemocnět a zemřít, anebo volit jistotu pro svůj většinou 
chabý rozpočet, tj. Babiše. 
Chraň nás Pán Bůh před Piráty! 
                                                                              Václav Novák, Vyšehořovice    

 
H U M O R   J E   V Á Ž N Á   V Ě C 
Dovolil jsem si použít tento citát Miroslava Horníčka při události 28.9. 2021. 
Moje maličkost a Pavel Pohan jsme se dohodli, že se za naši ZO KSČM 
zúčastníme pietního aktu při připomínce vraždy  příslušníka SNB Jaroslava 
Honzátka v Čelákovicích. V určený čas jsme se sešli na vlakovém nádraží v 
Brandýse n/L, prohodili pár slov s výpravčím, jestli se trať bude či nebude rušit, 
prostě vyčkávali s dalšími 5 cestujícími příjezdu jednoho vlaku z Čelákovic a 
druhého z Neratovic. V určený čas vlaky přijely a nás sedm  nastoupilo do 
vlaku. Po malém čekání, aniž by někdo ze dvou zaměstnanců ČSD cokoliv 
vyhlásil, vlak z Čelákovic se dal do pohybu, avšak na druhou stranu. Všech nás 
sedm vyděšeně sledovalo, jak jedeme na Neratovice. Nezbylo nám než 
vystoupit na nejbližší zastávce, a to jsou Polerady. No a co teď. 4 km pěšky 
není moc, ale akci v Čelákovicích bychom  nestihli. Zachránil nás další člen 
naší organizace Petr Šlajs, který skočil do auta, přijel pro nás a odvezl do 
Čelákovic. Tam jsme přijeli s 5minutovým zpožděním. Co z toho plyne, je 
obsaženo v uvedeném nadpisu, ale myslím si, že informovanost zaměstnanců 
ČSD  by měla být lepší. 
                                        Stanislav Šrámek, člen výboru ZO KSČM Brandýs n/L 

 
V sobotu 2.10.2021 jsem se zúčastnil, jak já říkám, předvolebního "mejdanu". 
Hodnotím jej hned, i když by možná hodnocení lépe vyznělo po úspěšných 
volbách. Rozdali jsme mnoho politických materiálů KSČM a naši kandidáti-
soudruzi Grospič, Štefek, Hajleková, Milata a členové Duník a Šrámek měli co 
procházejícím občanům vysvětlovat. Je zajímavé, že někteří občané dávali 
větší přednost slovům před volebními materiály. Samostatnou příjemnou  
kapitolou byly děti a jejich zájem o omalovánky a knížky. Můj celkový dojem je 
příznivý a vidím i reálných 7,8, procent ve volbách. A k tomu bych při 
úspěšných volbách doplnil, že bychom povolební "mejdan" v Brandýse-Staré 
Boleslavi či Čelákovicích jako poděkování voličům mohli uskutečnit.                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                Stanislav Šrámek 
 

Sto let bojů za spravedlivější svět – 5. část  
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Sto let bojů za spravedlivější svět - 5. část 

31. března 1923 se v Praze konala celostátní 
konference KSČ. Projednala politickou situaci a 
organizační otázky a zabývala se přípravou 
mimořádného sjezdu strany. 

V sále Lidového domu v Praze-Vysočanech se 1. 
dubna konal mimořádný demonstrační sjezd 
Komunistické strany Československa proti zákonu 
na ochranu republiky. Sjezdu se zúčastnilo 1043 
delegátů, referovali E. Burian, K. Kreibich a A. 
Zápotocký. Delegáti schválili manifest k proletariátu 
celé republiky.  

Stejného dne se ilegálně sešel III. sjezd 
Komunistického svazu mládeže. Jednal o rozvoji 
hnutí revoluční mládeže v podmínkách perzekuce. 
Místo zastaveného časopisu Mladý komunista byl 
vydáván časopis Komunistická mládež. 

Od 17. do 25. dubna se v Moskvě se konal XII. 
sjezd Komunistické strany Ruska (bolševiků). 
Projednal otázky rozvoje národního hospodářství a 
zdokonalování stranického a státního aparátu. 
Odsoudil všechny, kteří chápali NEP (nová 
ekonomická politika navržená Leninem) jako ústup 
ze socialistických pozic. Odmítl Trockého teorii 
směřující k rozbití svazku dělnické třídy a rolnictva a 
oportunistické názory v otázce monopolu 
zahraničního obchodu. Sjezd sloučil dělnickorolnickou inspekci a ústřední 
kontrolní komisi. Sjednocenému orgánu uložil dbát na upevnění jednoty strany 
a zdokonalení stranického a státního aparátu. Velkou pozornost věnoval sjezd 
národnostní otázce a vytyčil úkol dosáhnout faktického zrovnoprávnění národů 
SSSR. 

V polovině května se u nás rozpadla Strana pokrokových socialistů a v 
Hamburku se koncem května konal společný kongres Druhé a Dvaapůlté 
internacionály. Obě organizace se spojily v Socialistickou internacionálu, která 
hned od počátku byla budována jako reformistická a oportunistická organizace. 

V červnu se v Moskvě konalo rozšířené zasedání exekutivy Komunistické 
internacionály za účasti zástupců 26 komunistických stran. Řešilo problematiku 
vztahu dělnické třídy a rolnictva jako jednu ze základních otázek mezinárodní 
proletářské revoluce. Vytyčilo heslo dělnickorolnické vlády a značnou 
pozornost věnovalo otázkám boje za jednotnou frontu proti fašistickému 
nebezpečí. 

Socha Zápotockého 
v Zákolanech 
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Na přelomu července a srpna 1923 se v Průmyslovém paláci v Praze konala 
Kulturní výstava Federace dělnických tělocvičných jednot na paměť 
zakladatele J. F. Chaloupeckého. Výstavu zahájil Bohumír Šmeral. 

Od 20. srpna (až do 7. října) probíhala generální stávka 120 tisíc horníků 
proti rozhodnutí majitelů ostravsko-karvínských dolů snížit hornické mzdy o 30 
procent. Úsilí KSČ o jednotnou frontu na podporu boje ostravských horníků a 
rozšíření stávky nedosáhlo úspěchu. 

V Bulharsku došlo koncem září k lidovému protifašistickému povstání, v 
jehož čele stanula Bulharská komunistická strana pod vedením George 
Dimitrova. Vláda povstání potlačila a rozpoutala v zemi krvavý teror, jemuž 
padlo za oběť přes 20 tisíc osob. 

Na přelomu září a října se u nás konaly volby do obecních zastupitelstev. 
KSČ získala přes 380 tisíc hlasů a stala se tak jednou z nejsilnějších 
politických stran. 

23. října vyhlásil krajský výbor Komunistické strany Německa (KSN) v 
Hamburku ozbrojené povstání, které řídil Ernst Thälmann. Zůstalo však 
osamoceno, nezískalo podporu ostatních německých zemích a boje byly 25. 
října zastaveny. KSN se musela před terorem a perzekucí uchýlit do ilegality. 

Na Zakarpatské Ukrajině zasáhli četníci proti rolníkům, kteří hájili svá práva 
na lesní pastviny. Četníci zastřelili jednoho rolníka, tři těžce a dvanáct lehce 
zranili. 

V Mnichově se pokusili 8. listopadu A. Hitler a generál E. von Ludendorff 
provést fašistický puč. Hitler se prohlásil říšským kancléřem. 9. listopadu byl 
puč potlačen. 

21. ledna 1924 zemřel v Gorkách u Moskvy V. I. Lenin, pokračovatel díla K. 
Marxe a B. Engelse, vůdčí osobnost mezinárodního revolučního dělnického 
hnutí, Komunistické strany Sovětského svazu a sovětského státu. 

Od 26. do 29. ledna se v celém Československu uskutečnily smuteční tryzny 
k uctění Lenina. 

Podle usnesení předsednictva Komunistické internacionály se KSČ v lednu 
připravovala k organizační přestavbě na podkladě závodních buněk. Ve straně 
rovněž probíhala výměna členských legitimací, jejímž cílem bylo přispět k 
překonání formálního členství a zvýšit aktivitu každého člena strany. 

Rudé právo otisklo 2. února usnesení výkonného výboru KSČ o založení 
Leninova fondu. Z jeho prostředků byla vydávána u nás marxistická literatura. 

V polovině března se na Zakarpatské Ukrajině konaly doplňovací volby do 
Národního shromáždění. Byly to první volby na Zakarpatské Ukrajině vůbec a 
komunistická strana získala 39,4 procent ze všech odevzdaných platných hlasů 
a čtyři poslanecké mandáty z devíti. 

V dubnu se uskutečnil sraz rudých skautů v Košicích, na němž došlo k 
prvému setkání komunistické mládeže na Slovensku se sovětskými 
komsomolci. 
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V Brně se počátkem května konala celostátní konference KSČ, která přijala 
rezoluci o organizační přestavbě strany na principu závodních buněk a zvolila 
delegáty na V. kongres Komunistické internacionály. 

23. až 31. května se v Moskvě konal sjezd Komunistické strany Ruska 
(bolševiků) na kterém byl přečten posmrtně Leninův dopis sjezdu, v němž 
Vladimír Iljič zdůraznil nutnost jednoty strany a pevného ústředního výboru 
schopného předejít rozkolům strany. Sjezd označil trockismus za 
maloburžoazní úchylku. 

Koncem května se konala celoslovenská konference KSČ. Přijala program 
práce KSČ mezi malorolníky a usnesla se vytvořit na Slovensku jejich 
jednotnou organizaci.  

V Moskvě se konal V. kongres Komunistické internacionály (17. června až 8. 
července). Zúčastnilo se ho 504 delegátů zastupujících 49 komunistických a 
dělnických stran a 10 mezinárodních organizací. Kongres provedl rozbor 
mezinárodní situace a uložil komunistickým stranám semknout řady dělnické 
třídy a celého světového revolučního hnutí proti nastupujícímu kapitálu. Vytyčil 
heslo bolševizace komunistických stran, které znamenalo zvládnutí 
ideologických, organizačních a taktických zásad leninismu a jejich uplatnění v 
konkrétních podmínkách jednotlivých zemí. 

Jak postupovali Českoslovenští komunisté v oblasti bolševizace strany si 
řekneme příště. 

(MiHav) 

 
 Významná výročí: říjen 

1. 10. 1938 – Německé vojsko obsadilo české pohraničí 
1. 10. 1938 – Čs. vláda vyslovila souhlas s odstoupením Těšínska Polsku 
1. 10. 1949 – vyhlášena Čínská lidová republika 
3. 10. 1935 – počátek agrese Itálie v Habeši  
4. 10. 1816 – se narodil Eugéne Edine POTTIER, autor Internacionály (+ 6.11. 
                      1886)  
6. 10. 1944 – bitva na DUKLE – Den Československé lidové armády 
7. 10. 1949 -  byla vyhlášena NDR 
9. 10. 1967 – byl zavražděn kubánský revolucionář Ernesto CHE GUEVARA  
                      (*14. 6. 1928) 
11. 10. 1424 – zemřel husitský vojevůdce Jan ŽIŽKA z Trocnova (*1360) 
20. 10. 1938 – v českých zemích zastavena činnost KSČ, přechod do ilegality 
28. 10. 1918 – vznik samostatného ČESKOSLOVENSKÉHO státu 
28. 10. 1939 – demonstrace proti nacistickým okupantům, smrtelně zraněn 
                        medik Jan OPLETAL 
28. 10. 1993 – založen Kruh občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí 
31. 10. 1821 – se narodil český novinář a básník Karel HAVLÍČEK Borovský (+  
                        20. 7. 1856)                           



- 24 - 
 

Společenská kronika 
 

Významná životní výročí v říjnu 2021 oslavují: 
 

Václav Novák                  Vyšehořovice                            75 let 
Libuše Nováková            Křenek                                       70 let 
Karel Bláha                     Stará Boleslav                           90 let 
Zdeňka Malá                    Kamenice                                  70 let 
Jiří Šimandl                     Odolena Voda                           85 let 
     
Jubilantkám a jubilantům blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, 
pohodu a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci! 
 

* * * 
Naše řady opustili 

 

     S lítostí oznamujeme, že 9.9.2021 ve věku 94 let zemřel soudruh Jan 
Novotný, plukovník v.v., člen ZO KSČM Klecany, dlouholetý předseda ZO 
Klecany i člen OV KSČM, kronikář města Klecany, držitel titulu Čestný občan 
města Klecany. 
Při posledním rozloučení mu stáli čestnou stráž zástupci vojenské posádky, její 
trubač mu zatroubil večerku a jeden ze smutečních proslovů pronesl 
místostarosta Města Klecany.   
 

      Se smutkem oznamujeme, že v sobotu 9.10.2021 ve věku 90 let zemřel 
soudruh Miroslav Maštera, člen ZO KSČM Stará Boleslav a její dlouholetý 
předseda, který se téměř do poslední chvíle  podílel na stranické práci. 
 
 

Děkujeme jim za všechnu poctivou, obětavou a pečlivou práci, kterou pro 
stranu vykonali.  

Čest jejich památce! 
 

 

Porady Praha-východ: 
 

OV KSČM se koná dle plánu práce v úterý 2. 11. 2021  
16:00 hod, v zasedací místnosti 153, 3. patro. 

 

Porada funkcionářského aktivu Praha-východ úterý 9.11.2021 
8:30 hod, vždy v zasedací místnosti 153, 3. patro. 

 
Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web  stránky: tresnicka.kscm.cz 
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019. 
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