
Mítinku se zúčastní lídr za Moravskoslezský kraj Lubomír Zaorálek a hejtman

Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Setkat se zde můžete i ostatními kandi-

dáty do mimořádných parlamentních voleb, například bohumínským poslancem

Alfrédem Michalíkem, který je na kandidátce ČSSD na 2. místě. Čeká vás diskuse

s kandidáty, seznámíte se s předvolebními materiály, ženy dostanou růži... 

Všechny Bohumíňáky i přespolní srdečně zve výbor MO ČSSD Bohumín.

Nevěřte příliš kampaním ani slibům

A tak se jistě, nikoliv popr-
vé, ani naposled, dozvíme, že
ČSSD chce návrat komunis-
mu, přestože jsme to byli prá-
vě my, kdo přivedl zemi do
NATO a Evropské unie. Do-
zvíme se, že chceme zemi za-
dlužovat, přestože příčinou
mnoha potíží a dluhů byla prá-
vě zpackaná privatizace, pro-
vedená tehdy Klausovou ODS.
A finanční schopnosti vlády
Mirka Topolánka? V době, kdy
už i malé děti věděly o krizi,
vláda ještě navrhovala státní
rozpočet s obrovským růstem.
Budou říkat, že předseda Pa-
roubek má mnoho chyb a patří
na Mars. Ale pomlčí o Julín-
kovi, Langrovi a dalších oblí-
bených tvářích ODS.

Nevěřte příliš kampaním,
ani slibům. Vzpomeňte spíše
na osobní zkušenosti. Na celo-

státní úrovni
třeba na to,
kdo zavedl poplatky v lékár-
nách, kdo nemocné zbavil 
v prvních třech dnech nemo-
cenských dávek, kdo navrho-

val privatizaci zdravotních po-
jiš�oven a nemocnic a také dů-
chodového pojištění, kdo
chtěl vyplatit církvím 270 mi-

liard v době fi-
nančních potí-
ží státu, kdo

připravil statisíce rodin o dět-
ské přídavky, kdo chce zavést
školné… Byla to ODS, podpo-
rovaná KDU-ČSL.

Anebo se rozhodujte podle
zkušeností z města. Zde již 15
let stojí v čele ČSSD. Ale spo-
lupracujeme se všemi ostatní-
mi stranami a nehádáme se.
Nezadlužili jsme město. Nao-
pak, finančně i majetkově
vzkvétá a změnilo svou tvář. 

Přij�te k podzimním vol-
bám a rozhodněte.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Vážení spoluobčané, blíží se volby do Poslanecké sněmov-
ny, ať již budou v říjnu či listopadu. Opět se dočkáme volební
kampaně. Strany budou zdůrazňovat svá pozitiva a poukazo-
vat na soupeřovy slabiny a chyby. 

MO ČSSD V BOHUMÍNĚ VÁS
ZVE NA PŘEDVOLEBNÍ MÍTINK
v pátek 11. září ve 14.30 hodin třída Dr. E. Beneše v Bohumíně 

(před dětským koutkem)


