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Zveme   všechny   občany   k   volbám 
Vážení občané - voliči,                                                  
 komunistické hnutí v naší vlasti má již stoletou historii. I když možná ze zkušeností vlastních 

či zkušeností svých starších příbuzných víte, že se ne vždy vše podařilo, jsme přesvědčeni, že úspě-

chy v naší práci převažovaly, převažují a s vaším přispěním i převažovat budou.  

 Stáli jsme v čele boje za důstojný život  v době světové hospodářské krize v třicátých letech dvacátého stole-

tí. Nezpochybnitelná role komunistů byla v období druhé světové války. Stáli jsme v čele obnovy hospodářství po 

válce. Z velkorysých a náročných investic do energetiky - vodní i teplené elektrárny - žije naše země doposud.  Dí-

ky výstavbě panelových sídlišť a podpoře družstevní i osobní stavby obytných budov máme kde bydlet nejen my, 

ale i naše děti. Kolektivizace vesnice zabezpečila potravinovou soběstačnost ve všech základních potravinách. Roz-

voj zdravotnictví a školství byl tak rozsáhlý, že ani po třiceti letech se ho nepodařilo zničit.  

 Zveme vás proto k volbám, dejte hlas těm kandidátům, které znáte, u kterých jste přesvědčeni, že svůj man-

dát budou opravdu vykonávat ve váš prospěch. Vyjádřete svoji podporu zvoleným kandidátům preferenčními hlasy. 

Pevně věříme, že vás výsledky voleb nezklamou - je to i ve vašich rukách.  

Josef Bartoníček, tisková komise OV KSČM Domažlice 

Právo  na  důstojný  život 
„S  občany  České  republiky  se  nesmí  jednat  jako  s  druhořadými  obyvateli  EU!“ 

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

Z úspěšné činnosti KSČM ve sněmovně                                                  

 Díky soustavnému tlaku komunistických poslankyň a poslanců došlo ve volebním období 2017 – 2021 k po-

měrně výraznému narovnání a zlepšení životních podmínek některých skupin obyvatelstva. A to minimálně ve 

srovnání s obdobím předcházejícím. 

 S účinností od ledna 2021 se, po tlaku KSČM, zvýšila základní sazba minimální mzdy o 600,-- Kč, a to až na 

15200,-- Kč za měsíc, přičemž na začátku volebního období se výše minimální mzdy pohybovala na hranici 11 tis. 

Kč. Došlo i k navýšení důchodů, kdy průměrná penze nyní již převyšuje hranici 16 tis. Kč. Senioři dostanou v roce 

2022 o 300,-- Kč/měsíčně více. 

 Komunističtí zákonodárci měli každoročně velký vliv i na tvorbu státního rozpočtu. V posledním roce voleb-

ního období tak došlo k navýšení příspěvku na zdravotnictví o 7 mld. Kč, mj. na nákup vakcín, navýšení náhradního 

výživného na nezaopatřené děti o 445 mil. Kč, zvýšení přídavků na děti o 2,7 mld. Kč nebo například navýšení pří-

spěvku na aktivní politiku zaměstnanosti o 1,7 mld. Kč aj. 

 V roce 2019 se podařilo KSČM v poslanecké sněmovně prosadit přelomové usnesení, které obsahuje konsta-

tování, že “...mezi lety 1990-2005 docházelo v ČR k obrovským majetkovým podvodům v rámci privatizace, a že 

se vláda zavazuje k tomu, aby podnikla kroky, které by umožnily právní prodloužení promlčecí doby u těchto zloči-

nů“. 

 Po velkém tlaku KSČM a současně obrovském odporu pravicových stran došlo ve sněmovně ke zrušení tzv. 

karenční doby, což prakticky znamenalo, že se budou proplácet nemocnému první tři dny jeho nemoci. Svůj politic-

ký vliv na vládu uplatnila KSČM i v oblasti růstu výše důchodů, kdy bylo nakonec schváleno navýšení penzí o 

1000,-- Kč, s platností od 1. 1. 2019 a o 900,-- Kč v roce 2019.                                             (pokračování na druhé straně)  
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Podmínky  pro  život  v  bezpečí  a  míru 
„Armáda  musí  sloužit  k  obraně  země  a  pro  bezpečí  občanů  ČR!“ 

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

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

Bezpečnost jako předvolební téma                                                
 Bezpečnost, to je šlágr, kterého je požehnaně v každé volební kampani. Je však otázkou kdo si co pod tímto 

pojmem představuje. Mne učili, že bezpečnost státu se dělí na vnitřní a vnější. Tu vnější zajišťovala armáda a útva-

ry pohraniční stráže, tu druhou měla na starost policie a její složky. Pod pojem vnitřní bezpečnosti se mohou řadit i 

jednotky hasičského záchranného sboru a pohotovostní či rychlá zdravotnická pomoc. 

 Před 30-40 lety jsme občas na ulici potkali policisty i vojáky (bohužel zejména vojáci mnohdy sami páchali 

trestnou činnost), nicméně jako děti jsme pobíhali všude, od rána do noci, a nikdo se o nás nebál. Existovala poho-

tovost lékařská, zubní i lékárenská. Nemocnice byla dokonce i v Plané u Mariánských Lázní a nevím o tom, že by 

se nějaké oddělení na stávajících nemocnicích zavíralo, spíše naopak, 

 Když se cokoli stalo, byla bleskurychle a takřka hermeticky uzavřena státní hranice a i bez počítačové sítě a 

doprovodných programů existoval funkční přehled osob, včetně jejich trvalých i přechodných bydlišť. 

 Armáda sice neměla supersonické zbraně, ale přes 200 000 lidí ve zbrani bylo schopno do 2 hodin zasahovat 

kdekoli na území ČR i SR. O jejich nasazení v případě živelných pohrom nerozhodoval dlouze státní úředník a tak 

schopní velitelé posílali kluky všude a včas. Navíc existovala spolupráce představitelů obcí a velitelů posádek. 

 Dnešní situace je odlišná. Počet vojáků, byť modernější armády, je na historickém minimu a o ochraně stát-

ních hranic si necháváme zdát. Ani s fotografií pachatele na policii příliš nepořídíte.Přes všechny kamery a fotopasti 

nejsme schopni najít pachatele ujíždějícího z místa nehody, a tak lze říci, že zákony spíše nahrávají útočníkovi a 

pachatelům, než aby chránili oběti trestných činů. Donedávna dokonce de facto zakazovaly nepadeným se bránit, 

což ani dnes není při dodržení stávajících zákonů úplně jednoduché. 

 Je tedy jasné, že v takovém prostředí se nikdo bezpečně cítit nemůže, zejména když se ulicemi prohánějí ci-

zokrajní agenturní pracovníci o nichž nemají přehled ani samotné agentury. Do toho ještě nehlídané a všem otevře-

né hranice a hrozby přílivu migrantů bůh ví odkud, se zvyky, o kterých se nám snad ani nechce zdát. 

 K bezpečnosti může někdo počítat i neskutečný provoz na silnicích obcí a měst a 30 let slibované silniční 

obchvaty, což za absence dostatečného počtu značených přechodů pro chodce vytváří smrtelný guláš. 

 ČR dlouho spinkala i v oblasti bezpečnosti PC technologií. Kdejaký moula se nabourá do nepřísněji střeže-

ných programů, vybere vám konto v bance, či zneužije vaše citlivá data. 

Jak je vidět, bezpečnost je problém dosti široký a je v této oblasti stále co dělat. Navíc každé tzv. zaspání se nám 

 mnohokrát vrátí. Ne nadarmo se říká, že svět přeje připraveným, což my v této oblasti zdaleka nejsme. 

 Věnujme této otázce tedy dostatečnou pozornost a nepoužívejme heslo bezpečnost jen jako heslo ve volební 

kampani, ale jako motto v každodenní praci státních úředníků, zastupitelů, poslanců i senátorů. 

Ing. Petr Žáček, předseda OV KSČM Domažlice 

(pokračování ze strany 1) 

 Po celé volební období jsme vyvíjeli snahu o nápravu nedobrého stavu ve státních podnicích, jakým je Česká 

pošta, nebo tristní situace ve veřejnoprávních médiích, zejména v České televizi. KSČM byla největším sněmovním 

kritikem tohoto stavu, stejně jako neprůhledného a neefektivního hospodaření největšího média v zemi. 

 Jako první politický subjekt komunisté ve sněmovně veřejně interpelovali vládu ČR s požadavkem na vymá-

hání válečných reparací na Německu, a to ve výši 15 000 mld. Kč. Striktně jsme odmítli restituce kolaborantským 

šlechtickým rodům. 

                         Ing. Jiří Valenta, poslanec Parlamentu ČR (KSČM) 
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