17. října řekneme Topolánkovi »NE«
Česká strana sociálně demokratická zahájila svou kampaň ke krajským volbám,
které se konají tentokrát 17. a 18. října s heslem ČAS ZMĚNY A NADĚJE.
Proč ZMĚNA? V naší zemi nastala totiž
situace, která neodpovídá mínění většiny
občanů. Máme prezidenta, čestného předsedu ODS. Ten je tak modrý, že dokonce
píše knihy o modrých, a nikoliv zelených
planetách. V Senátu má ODS nadpoloviční většinu a odhlasuje si, co se jí zlíbí.
Přestože se to nemusí líbit občanům a opozici, která se snaží hájit jejich zájmy.
ODS má největší zastoupení v Poslanecké
sněmovně. A pro získání skutečné většiny
hlasů si, jak se ukazuje, vždycky nějakého
poslance - přeběhlíka zajistí. Ve 14 krajích
má 13 hejtmanů a také ve většině velkých
měst jsou starostové zvoleni za ODS.
To je naprosto nezdravá situace. Byla by
i v případě jakékoliv jiné strany, která by
měla takovouto nadvládu neodpovídající
podpoře veřejnosti. Je třeba jít 17. října
k volbám a začít to měnit.
Proč ČAS NADĚJE? Zdálo by se, že jde
jen o krajské volby a Topolánkovy vlády se
přece nezbavíme. To opravdu asi ne, tu radost si uděláme až ve volbách do poslanecké sněmovny. Ale můžeme mít naději, že
pokud v krajských volbách řekneme ODS

jednoznačné »NE« , tak se ani vláda s Topolánkem v čele nepustí do dalších pokusů
na občanech v oblasti zdravotnictví. Vždy
návrhy ministra Julínka jsou pozastaveny
právě proto, že ODS čeká na výsledky

politika
těchto voleb. Uspěje-li, doputují připravené návrhy zákonů rychle do Sněmovny
a můžeme se těšit na privatizaci nemocnic
a zdravotních pojišoven. Tedy těšit se asi
budou ti, kteří si je budou chtít koupit,
většina občanů spláče nad výdělkem.
Je proto nutné jít 17. října k volbám a zabránit tomu. Jenom fandit tentokrát nestačí.
Může se zdát, že hesla ČSSD - »šance
dětem, zajištěná rodina, jistota ve stáří« jsou přece samozřejmostí, že o tyto jistoty
už není třeba bojovat. Ukazuje se však, že
tomu tak není a postupy Topolánkovy vlá-

dy by většinu občanů mohly právě o klid
a jistotu připravit.
Hejtmani budou asi tvrdit, že oni za nic
nemohou. Čelné představitele ODS na jejich mítincích neuvidíte a Mirka Topolánka by nejraději na šest týdnů někam ukryli. Ale většina z nich je rovněž ve vedení
ODS a mají na všem, co se děje, lví podíl.
Řekněme tedy 17. října »NE« také »modrým« hejtmanům.
A to i přes jejich »důmyslné« bilboardy.
Kdo by se neradoval, když čte, že »dálnice
D47 roste«. Málokdo si však vzpomene,
která vláda dálnici prosadila a zahájila a že
ministr Říman z ODS byl proti.
Také informace o tom, že »zvýšili důchody o 470 korun« je pravdivá. Ale zapomněli jaksi připsat, že před volbami slibovali
každému důchodci tisícovku. A konečně
na bilboard s heslem »vzdělání pro všechny«
už stačí jen dodat ... kdo si zaplatí, až zavedeme školné.
Nevěřme už slibům ODS.
Petr VÍCHA, MO ČSSD

POZVÁNKA: 17. září ve 14,30 se na třídě Dr. E. Beneše uskuteční mítink
s Jiřím Paroubkem a kandidáty do krajského zastupitelstva. Bude vyhrávat
dechovka, vystoupí mažoretky a každá žena už tradičně dostane růži.

