
Velmi častou otázkou, s níž se 
v diskusi s občany setkávám, je, zda
vůbec jít k volbám. Ale... Kdo nejde
volit, ten se sám zříká možnosti vy-
jádřit svůj postoj a názor, a tak ani
nemá právo po volbách něco kritizo-
vat. Proto základním principem v par-
lamentní demokracii je a bude: »Poj�-
me k volbám a dejme hlas té straně,
která nám je sympatická, anebo té
straně, která nás nejméně zklama-
la«. Vysokou účastí ve volbách zvý-
šíme legitimnost jejich výsledků.

Na otázku, koho volit, se dá odpo-
vědět velmi jednoduše: reálnou šan-
ci získat ve volbách dostatečný po-
čet hlasů pro působení v Poslanecké
sněmovně PČR má prakticky jen pět
stran. Jsou to KDU-ČSL, KSČM, ODS,
ČSSD a snad i nová strana TOP 09.
Pokud tedy nechceme, aby náš hlas
propadl tím, že ho dáme nějaké »mi-
nistraně«, je vhodné vybírat mezi tě-

Volit - ano, či ne? A když volit, tak koho?

mito pěti strana-
mi. Všechny lídry
těchto stran známe (i TOP 09 tvoří
známé osoby) z minulých působení 
v Parlamentu, víme, co před volbami
slibovali, a co pak udělali. Obecná
zkušenost posledních deseti let uka-
zuje, že nejsilnější volební pozice
měly, mají a budou mít pouze dvě
strany, a to ČSSD a ODS.

Jsou voliči, kteří jsou již dávno
rozhodnuti, koho budou volit. Těm
fandím, už jen proto, že půjdou volit,
že mají své důvody a  zkušenosti,
aby dali hlas konkrétní straně. Roz-
hodnutí voliči však představují pou-
ze 50 % voličských hlasů, zbytek
jsou voliči nerozhodnutí. Nevědí, zda
vůbec volit, a když, tak koho volit. Ty
bych rád požádal, aby zavzpomínali
a posoudili, co která strana v před-
chozí volební kampani slibovala 
a kolik ze svých slibů pak splnila. 

A taky jaké dopady ty »sliby - chy-
by« měly na občany. 

Když se budete v říjnu rozhodovat,
posu�te, kdo vám dříve co sliboval,
co skutečně udělal a co slibuje ten-
tokrát. Je jen na vás, voličích, zda
budeme mít vládu, která chce: priva-
tizaci fakultních nemocnic a zdravot-

ních pojiš�oven;
privatizaci části
prostředků na dů-

chody formou účasti kapitálových
fondů; zavedení školného; zrušení
zákoníku práce, anebo alespoň vý-
razné snížení práv zaměstnanců; sko-
kové zrušení regulace nájemného;
ponechání nesmyslných poplatků ve
zdravotnictví; pokračovat v uplatňo-
vání rovné daně; ponechání stropů 
v odvodech na zdravotním a sociál-
ním pojištění... Mohl bych pokračo-
vat dále, ale to je základní přehled
plánů a cílů ODS, servírovaných voli-
čům mnohdy s velmi líbivými nálep-
kami. Pokud chcete, aby tyto plány
a cíle byly naplněny, tak volte ODS.

Pokud ale chcete žít ve společ-
nosti se sociálním cítěním a sociální
solidaritou, pak volte ČSSD, jejíž pro-
gram pro volby do Poslanecké sně-
movny 2009 nabízí: účinný boj proti
krizi - veřejné zakázky a nová pra-

covní místa; ochranu práv zaměst-
nanců; dostupné a kvalitní zdravot-
nictví bez poplatků; obnovení nemo-
censké v prvních třech dnech nemo-
ci; využití zisků ČEZ na podporu dů-
chodců a rodin s dětmi; spravedlivé
daně a zavedení společného zdanění
manželů; vzdělání bez školného; stá-
tem garantované důchody; spraved-
livou a nezávislou justici, účinné zá-
kony proti lobbingu a korupci; stá-
tem garantované hypoteční úvěry 
a novomanželské půjčky.

Vážení voliči, věřím, že jste si v lé-
tě krásně odpočinuli a možná také
měli víc času přemýšlet o tom, co
vám brání žít v této zemi daleko
š�astnější život bez obav z různých
sociálních změn a otřesů. Jsem pře-
svědčen, že v průběhu měsíce září
zvážíte všechna pro a proti výsledků
práce předchozích vlád. Že se nene-
cháte znechutit bulvárními kauzami
v médiích, které jsou dlouhodobě
pečlivě připravované a načasované.
A hlavně, že přijdete 9. a 10. října 
k volebním urnám a dáte hlas té
straně, kterou uznáte za nejvhodněj-
ší, aby nastolila v této zemi takové
podmínky, jež budou zárukou spoko-
jeného života vás a vašich blízkých.

Alfréd MICHALÍK, poslanec PČR

Když jsem si přečetl v minulém OKU článek MS ODS »Váš Jirka Parou-
bek«, chtělo se mi odpovědět »A co Váš Mirek Topolánek a Dalík?«. Člá-
nek Davida Maryšky vlastně nastartoval v bohumínském tisku volební
kampaň říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Styl a úroveň tohoto
článku vypovídá o tom, jakým způsobem bude kampaň ze strany ODS 
vedena. Odporuje to dobrému vkusu slušných lidí a ČSSD na tuto formu
»volebního boje« nepřistoupí. Proto jsem vybral do názvu článku dvě věc-
né a zásadní otázky, před kterými bude stát volič v říjnových volbách. 
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