
Zkusme si prosím vzpome-
nout na to, co se zde za posled-
ních sedm let stalo a nazvat to
pravým jménem. V roce 1998 se
naše země nacházela v hluboké
ekonomické krizi. Hrubý do-
mácí produkt trvale již tři ob-
dobí za sebou klesal, pravice
promrhala celý výnos z privati-
zace státního majetku za tisíc
miliard korun a sama nevěděla
jak dál. Tyátr s nesmyslnými
Klausovými balíčky už byl jen
trapnou křečí impotentů. ODS
zkrátka pokazila, co mohla,
přivedla zemi na pokraj kata-
strofy a pak se vnitřně rozložila.

V této situaci přišla první so-
ciálně demokratická vláda. Bylo
zcela jasné, že ji čeká úmorná
dřina a že se pouští na velmi
obtížnou cestu. K vyřešení kri-
ze, kterou zavinila ODS, bylo

zapotřebí především obnovit
ekonomický růst a odstranit
skryté transformační dluhy.

Z e m a n o v a
vláda dokázala
vyvést zemi 
z krize. Nastartovala ekonomic-
ký růst, zajistila stabilní pro-
středí pro nové investice a roz-
kryla větší část šikovně poscho-
vávaných odéesáckých kostlivců.
Připravila tak podmínky nutné
k tomu, aby Špidlova a později
Grossova vláda mohla zahájit
druhou fázi záchranné operace -
stabilizaci veřejných financí.

Okamžitě po volbách v roce
2002 se do této práce pustil
Slávek Sobotka. Dnes již vidí-
me, že se mu to daří. Schodek se
snižuje, státní rozpočty splňují
přísná evropská kritéria a jsou
schvalovány bez zbytečných

průtahů, a hospodářský růst je
přitom stabilní a velmi slušný.

Sociální demokracie je jedi-
nou českou politickou silou, 
která je schopna hájit zájmy
obyčejných slušných pracu-
jících lidí. A je tomu tak již více

než 120 let. To
není pouhé zvo-
lání, či chvástá-

ní, to je historický fakt. A my
nesmíme dopustit, aby dědictví,
které nám bylo svěřeno, bylo
znehodnoceno. My nesmíme
dopustit nový rok 1921 nebo
nový rok 1948. My totiž dnes
riskujeme zásadní prohru nejen
naši, ale i celého demokratic-
kého levicového způsobu myšle-
ní, a v důsledku i velkou prohru
všech slušných lidí v této zemi.

ODS předložila jakousi »Mod-
rou knížku« a s ní chce vyhrát
volby v roce 2006. My víme, že
tento blábol je nesmyslný a 
špatný. Snažíme se argumento-
vat, že patnáctiprocentní rovná
daň je nesmysl. Ale vždy� ODS

navrhuje patnáct procent jen
proto, že je to současná nejnižší
sazba. Ano může slíbit klidně
pět procent nebo půl procenta,
vždy� je to nic nestojí a do rána
se z toho vyspí. 

My tady srovnáváme výsled-
ky každodenní tvrdé práce so-
ciálních demokratů s klamavým
reklamním letákem splácaným
nějakým odéesáckým píáristou.
A proč to děláme? ODS že sníží
daně? Sociální demokracie že je
zvyšuje? A kde to kdo vzal?
Vždy� podniková daň byla 
v době vlády ODS čtyřicetdva
procent, ČSSD ji snižuje na d-
vacetčtyři procenta. Vždy� DPH
byla v době vlády ODS třia-
dvacet procent, sociální demo-
kraté ji snížili na devatenáct
procent. Základní sazba daně 
z příjmu byla za ODS stejná
jako dnes patnáct procent - a
bude to ČSSD, která ji sníží.

To je realita, to jsou tvrdá a
nekompromisní čísla.
Radim TUREK, poslanec za ČSSD

Mají čeští občané opravdu krátkou pamě�?

politika

V dnešní rubrice zveřejňujeme výňatek z projevu našeho
poslance Radima Turka. Odpovídá totiž na všechny otázky 
kladené v poslední době stále častěji také členům naší místní 
organizace České strany sociálně demokratické v Bohumíně.


