
A protože ČSSD není ve vlá-
dě sama a ve sněmovně nemá
většinu a dopustila se jistě také
chyb v tom, že nedovedla své kro-
ky vysvětlit, potrestali ji občané
ve trojích volbách v roce 2004.
Většina lidí k volbám ani ne-
přišla. ODS řinčí zbraněmi a
těší se na vítězství ve volbách
do sněmovny. Mají se však na
co těšit občané? Neudělali by
lépe, kdyby k příštím volbám
přece jen přišli?

Ano, ČSSD chce omezovat
zneužívání nemocenské a soci-
álních dávek, ale jen proto, aby
bylo dostatek financí pro ty, 
kteří pomoc opravdu potřebují.
ČSSD chce deregulovat nájem-
né, ale velmi pozvolna a kom-
penzovat zvýšené náklady těm,
kteří to potřebují. ČSSD chce

Skutečně se těšíte na vládu ODS?

snižovat některé daně, ale ze-
jména lidem s nižšími příjmy.
ČSSD chce nápravu systému ve
zdravotnictví, ale je si vědoma,
že české zdra-
votnictví je na
velmi dobré
úrovni a změny jsou nutné pro-
to, aby dobré zůstalo i při stou-
pajících mzdových nákladech 
a při vývoji zdravotnické techni-
ky a léků. ČSSD chce důchodo-
vou reformu, ale cílem je dlouho-
době stabilizovat systém a zajis-
tit lidem jistotu ve stáří na dlou-
hé generace. ČSSD nechce, aby
se platilo školné na vysokých
školách, ale hledá možnosti, jak
umožnit studovat všem, kteří 
k tomu mají předpoklady. Přes
negativní vnímání vlády roste
hospodářství, inflace je nízká a

nenaplnily se obavy ze vstupu
do EU, roste průměrná mzda a
snižuje se nezaměstnanost.

Co však chce ODS? Co pro li-
di znamená její modrá »šance«?
ODS chce skokově deregulovat
nájemné a umožnit volnost výpo-
vědí z bytů. Těší se na to nájem-
níci? Nebo soukromí majitelé

domů? ODS
chce zrušit pod-
pory v neza-

městnanosti, dětské přídavky a
sociální dávky a zavést jednot-
nou dávku, kterou by dostávali
všichni, včetně těch bohatších.
Ti by ji měli na přilepšenou jako
kapesné, ti nemajetnější by si 
z ní měli naspořit pro případ ne-
zaměstnanosti či jiné těžké živ-
otní situace. Kdo se na to těší?

ODS chce zavést rovnou daň.
Bude jistě jednodušší, a ti z vyš-
šími příjmy a dnes vyšší daní
jistě ušetří. A co ti ostatní, ti 
s nižšími příjmy, co ti řeknou na
rovnou daň z přidané hodnoty,

která zdraží například potravi-
ny? Ti bohatší, kteří ušetří na
daních, si na ně připlatí, a co ti
ostatní? Ti se taky těší na rov-
nou daň? 

ODS chce vybrat na daních
méně. Jistě chvályhodné. Je
však třeba, aby nám ODS také
sdělila, které výdaje státního
rozpočtu omezí, když vybere mé-
ně. Budou to výdaje na zdravot-
nictví, na sociální dávky nebo
třeba na opravy cest či bezpeč-
nost? Na soudem povolené
odposlechy, které nám obyčej-
ným lidem tolik vadí! Nebo, že
by vadily spíše zločincům a ně-
kterým politikům, kterým volají?
Nebo ODS ušetří na školství?
Každý se přece o sebe musí po-
starat sám, že? Co takhle starší
lidé, kteří jsou na otázky bez-
pečnosti zvláš� citliví? Pořídí si 
z důchodů bodyguardy? Těšíte
se ještě na modrou hrůzu ODS?
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ČSSD bylo nejprve opozicí vytýkáno, že zadlužuje stát. Nyní je
zase vytýkáno, že v rámci reformy financí zavádí opatření, která
by sice měla stabilizovat vývoj veřejných rozpočtů, ale která
zároveň dopadají negativně na rodinné rozpočty a omezují ně-
které dříve získané výhody.

Zadáno politickým stranám


