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Máme znovu svého poslance v Parlamentu

● Pane poslanče, splnily právě
skončené volby Vaše představy?
Asi tak půl na půl. Dosáhli

jsme vynikajícího výsledku, 
v historii ČSSD nejvyššího.
Získali jsme 32,3 procenta hla-
sů, a přesto to nestačilo na ví-
tězství ve volbách, které skon-
čily patem. Převaha ODS v čes-
kých krajích a především v Pra-
ze byla větší, než pozice ČSSD
v moravských krajích. Taková
je ale vůle voličů, kterou musí-
me ctít. V Bohumíně byl už
tradičně počet hlasů pro
ČSSD daleko vyšší než v celo-
státním průměru - získali jsme
zde 47 procent. A věřím, že 

v podzimních
komunálních
volbách budou
voliči ČSSD ještě více naklo-
něni. Vždy� proměny Bohumí-
na pod dlouhodobým vedením
sociálně demokratické radnice
jsou nepřehlédnutelné. 

● Jak naložíte s důvěrou, 
kterou Vám znovu dali voliči?
Především bych chtěl všem

voličům ze srdce poděkovat.
Přišli k volbám ve vysokém
počtu - v Bohumíně volilo té-
měř 57 % občanů - a většina 
z nich dala své hlasy ČSSD. 
V této chvíli svou pozici v příš-
tím období naše strana teprve

vyjednává a zatím nic není jas-
né. Každopádně však nezkla-
meme ty, kteří nám dali důvě-
ru. Budeme bránit dosavadní
sociální jistoty a nepřipustíme
přijetí »sociálních šíleností«
z Modré šance.

Já bych v další etapě svého
»poslancování« rád navázal na
dosavadní dobrou spolupráci 
s vedoucími představiteli jed-
notlivých obcí Karvinska. Rád
bych znovu pomáhal získávat

pro náš region
tolik potřebné
dotace.

● V jaké parlamentní komisi 
jste pracoval doposud a do jaké
se zařadíte v novém volebním
období?
V minulém období jsem byl

členem rozpočtového výboru 
a výboru pro sociální věci 
a zdravotnictví. Chtěl bych 
v nich pracovat znovu, ale zá-
leží to na výsledcích vyjedná-
vání ČSSD s ODS o složení
parlamentních výborů a komi-
sí.

● Věříte v sestavení nové vlády?

Chci věřit, protože její nese-
stavení znamená »nevládnu-
tí«. A to je špatné pro každou
společnost. Vyhlášení před-
časných voleb ještě v tomto
roce by zase byla doslova facka
voličům. Doufám, že z vyjed-
návání vyjde varianta, která 
umožní vládu sestavit. V lep-
ším případě na celé období,
minimálně však do roku 2008,
kdy by mohly být vyhlášeny
předčasné volby v termínu
krajských voleb.

● Jakou roli by podle Vás měla
hrát ČSSD v příštím období?
Roli odpovídající jejím vo-

lebním výsledkům, tedy dů-
stojnou. Může to být formou
podpory vlády odborníků s pře-
dem dohodnutými prioritami
a naopak blokacemi nesmysl-
ných reforem. Nebo to bude
konstruktivní, ale tvrdá opozi-
ce, která v Parlamentu zabrání
oslabování sociálních jistot
našich občanů. To vše ukáže
výsledek vyjednávání.

Rozhovor připravil 
František KREJZEK

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky už podruhé uspěl
Alfréd Michalík. V uplynulém volebním 
období hájil jako poslanec zájmy svého 
volebního obvodu, který sahá od Bohumína
k Českému Těšínu a v podstatě kopíruje
hranice bývalého karvinského okresu. Jako
Bohumíňák a člen zastupitelstva města také
ze všech sil pomáhal Bohumínu - jen v letoš-

ním roce zajistil městu třiadvaceti milionovou dotaci na opra-
vu kina a náměstí. Se »staronovým« poslancem Michalíkem
jsme se sešli ke krátkému rozhovoru.
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