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Stačí několik citátů vrcholných
představitelů ODS: »To není refor-
ma, ale maketa, nevím, zda to pod-
pořím,« říká poslanec Tlustý, spolu-
autor předvolebních slibů. »Refor-
ma se nelíbí nikomu, ale co můžeme
dělat,« kontruje s mimořádnou u-
přímností poslankyně Páralová, bý-
valá stínová ministryně téže strany.
Jednoduchá rada, paní poslankyně,
hlasujte proti!

Slibovaných 15 % se zvedne ne-
nápadně fintou s tzv. superhrubou
mzdou na cca 23 %. Sníží se odpo-
čty úroků z hypoték, vždy� změna
pravidel v průběhu hry je specialita
vlády. Zruší se společné zdanění
manželů, zavedené minulou vládou
(a schválené tehdy všemi strana-
mi!). A aby náhodou opravdu niko-
mu z těch, kteří nemají vysoké příj-

Před volbami byla naše země oblepena bilboardy ODS. Každý se
bude mít lépe, zněly sliby. Kolik ušetří na daních zdravotní sestra,
hasič, podnikatel! Všichni se mohli těšit a jít s radostí volit. Nyní
přichází vláda složená z ODS, KDU-ČSL a Zelených s »reformou«
financí. Že to není splnění předvolebních slibů, nemusí tentokrát
dokazovat opozice.

Opravdu takhle vypadaly sliby ODS?

my, nebylo líp, zvedneme sazbu
DPH a zdražíme potraviny, léky, tep-
lo a stavební práce... U těch léků to
asi nehraje roli, tak jako tak budeme
na daleko více
léků doplácet, 
a to hned, trium-
fuje všechny ministr zdravotnictví
Julínek.

A proč vlastně musí vláda tyto
daně zvyšovat? No, nějak musíme
získat příjmy do státního rozpočtu,
když chceme výrazně snížit daně
těm, kteří vydělávají 50 tisíc a vý-
še! Když premiér ušetří měsíčně 
více než deset tisíc, musí se někdo
více snažit!

Ale i premiér zaplatí za potraviny
měsíčně o těch 500 korun více, tak
to je přece spravedlivé, všichni jsou
si rovni. Rovná daň!

Tak co ještě, aby bylo na zvýšení
výdajů na armádu a další podobná
plýtvání?

Zrušíme pohřebné, snížíme pří-
spěvky v mateřství a nebudeme
zbytečně zvyšovat platy učitelům,
zdravotníkům a oněm hasičům z bil-
boardů. Ale nazveme je »pracovní-
ky státní správy«, aby to vypadalo,
že na to zaslouženě doplatí tolik ne-
milovaní úředníci.

To je vše? 
Ne, ještě nebu�-
te skutečně ne-

mocní, protože, ač odvádíte poctivě
pojistné, tak první tři dny nedosta-
nete nic. Vezměte si dovolenou!

Takhle rádoby vtipně by to asi na-
psali představitelé ODS, kdyby re-
formu tohoto znění realizovala ČSSD.

ČSSD je však konstruktivní opo-
ziční strana, a proto dodávám: je
škoda, že vláda přišla s celým balíč-
kem a nehledala žádný přijatelný
kompromis. Vždy� o nutnosti někte-
rých změn jsou přesvědčení všich-
ni. Ani ČSSD nemá výhrady k po-
stupnému snižování daní. Pastel-

kovné bylo opravdu nesmyslem 
a bylo by mnohem efektivnější dát
tyto prostředky školám, které by zá-
kladní výbavu prvňáčkům skutečně
pořídily. I ČSSD navrhuje strop po-
jistného, i když o něco vyšší, než
ODS. A konečně také ČSSD je pro
hledání prostředků k omezení zneuží-
vání sociálních dávek i nemocenské.

I mezi členy ČSSD jsou lidé s vyš-
šími příjmy. Přesto však chtějí do
společného měšce přispívat více,
protože základním postojem sociál-
ních demokratů je SOLIDARITA.

A ještě pár slov na závěr. Proč pí-
ši o reformě v městských novi-
nách? Vždy� města se to netýká.
Opak je pravdou. Týká se nás to
velmi! Značná část příjmů obcí, 
z nichž platíme zeleň, čištění, veřej-
né osvětlení, sport a kulturu, měst-
skou policii, opravy škol i rozvojové
investice, totiž pochází z podílu na
daních. A tak snížení daní pana pre-
miéra bude také znamenat, že ve
městech opravíme méně chodníků
a v noci zhasneme světla.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Přes sto dětí a rodičů z ma-
teřských škol, mateřského
centra, ze stacionářů z Kar-
viné a Českého Těšína se po-
sedmé sešlo na abylimpiádě
ve stacionáři Salome.

Každoročně je toto dopoled-
ne věnováno soutěžím, hrám 
a skotačení dětí. Zdravé i po-
stižené, bez rozdílů, zdolávají
překážkovou dráhu, řeší úkoly
na počítači, ověřují si zručnost
při stavbě z kostek, malují na
velké plochy nebo hmatem po-
znávají předměty ukryté třeba
v mouce nebo mezi hrášky.

»Zúčastňujeme se abylimpiády
každý rok. Dětem se to líbí a těší
se na ni. I my máme v naší školce
postižené děti, takže vzájemný kon-
takt není problémem,« říká uči-
telka Jana Dobrocká z mateř-
ské školy Na Pískách v Záblatí. 

Děti s rodiči ze Slůněte sem
přišli také posedmé a vedoucí
rodinného centra Vilma Ur-
bančíková potvrdila, že se rádi
setkávají s novými lidmi.

»O naši abylimpiádu je každo-
ročně obrovský zájem. Děti ze
Salome se při ní setkávají s ostat-
ními dětmi a zapojují se do her
povzbuzené kamarády ze školek
a mateřských center. Hra vyvolá-

vá v dětech soutěživost,« dopl-
ňuje Jaroslava Krömerová, ve-
doucí organizujícího stacioná-
ře Salome. V den abylimpiády
ztratila hlas. Aby mohla děti
seznámit s programem, připra-

Abylimpiáda stírá rozdíly mezi dětmi

vila si řadu obrázků znázorňu-
jících činnosti, které absolvují.
Děti na obrázky spontánně re-
agovaly, takže nebylo pochyb 
o tom, co je dopoledne čeká.

František KREJZEK
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