
Strana pro můj hlas 

Parlamentní volby jsou v naší zemi už takřka na spadnutí. Dosud mě všechny politické strany 

nechávaly chladným a ani mě nenapadlo se jimi zabývat. Ale letos je tomu trochu jinak. 

Rozpuštění sněmovny a hlavně jejich předvolební řinčení zbraní přilákalo moji pozornost. 

Otázka voleb je řešena ve všech médiích, a proto je takřka nemožné stát mimo dění. Teď už 

víme, že strany odevzdaly své volební kandidátky a představily své lídry, s kterými vytáhly 

do boje. Také víme, že do předčasných voleb jde 24 politických stran a hnutí. Možná jich je 

méně než v minulých volbách, ale přesto způsobují mezi voliči velký zmatek. Svým 

programem se snaží přesvědčit voliče právě o tom, že jejich kandidáti budou pevně stát za 

programem, který předkládají. 

Kterou z nich bych volil já, zatím nevím. Ale představu o tom, co by politická strana měla 

všem lidem nabídnout, mám. Mladá populace touží hlavně po tom, aby měla zajištěnou svou 

budoucnost. Po vystudování vybrané školy mít zabezpečen takový životní standard, aby se 

jim v naší zemi dobře žilo a neuvažovali o odchodu do zahraničí za lepšími životními 

podmínkami. Důstojný život zajistí člověku pouze spravedlivě ohodnocená práce, a ne strach 

z nezaměstnanosti. Nejenom mladý člověk potřebuje mít jistotu, že vždy práci získá, pokud 

chce pracovat. S tím dále souvisí zabezpečení rodiny, možnost si pořídit bydlení, existence 

výhodných půjček a hypoték, možnost pojištění pro případ těžké životní situace, jako je 

například ztráta práce. V současné době získat a splatit byt je pro mladého člověka možné 

jedině s podporou svých rodičů. Proto očekávám od státu, že zabezpečí podmínky k vytváření 

pracovních míst, že nebudou důvody k prohlubování ekonomické krize, že stát zajistí 

spravedlivé odvádění daní, že peníze, které stát vybere od občanů, budou použity tam, kde 

jsou potřeba. Očekávám od politiků zabezpečení životní úrovně nejenom pro mladého 

člověka, ale stejně tak seniorům, rodinám s dětmi, ale i těm, kteří se dostanou do těžké životní 

situace. Je potřeba vytvořit systém podpor tak, aby nebyl zneužíván těmi, co pracovat 

nechtějí. Přál bych si, aby v naší zemi nedocházelo ke korupčnímu chování, aby vrcholoví 

politici neupřednostňovali své osobní zájmy na úkor nás všech. Straně, která bude mít ve 

svém programu všechny tyto myšlenky, bude mít odhodlání k jejich plnění, tak takové straně 

bych dal svůj hlas. 
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