
Nemáte obavu, že bohu-
mínští voliči tentokrát nebu-
dou až tak úplně naladěni na
vlnu ČSSD? Alespoň ti, kteří,
nedejbože, cestou k volbám
popadají do výkopů? - Ptám se
Alfréda Michalíka, poslance
Parlamentu České republiky,
který znovu kandiduje na dru-

hém místě krajské kandidátky ČSSD:
Mám opačnou zkušenost. Lidé oceňují, že se ko-

pe a staví všechno najednou, že nebudeme mít Bo-
humín rozestavěný desítky let, jak je tomu v jiných
městech. A taky vidí změny za posledních šestnáct
let, že se město rozvíjí do krásy. Úspěšnost komu-
nální politiky budou voliči posuzovat až na podzim
letošního roku, ale faktem je, že při parlamentních
volbách se budou rozhodovat také podle toho, jak
jsou spokojeni v místě, kde žijí. A já věřím, že v Bo-
humíně mají lidé dost důvodů ke spokojenosti.
Bu�te konkrétější. Co vidíte jako jednoznačný
úspěch sociální demokracie v řízení města?

Radnice se s občany radí, respektuje jejich ná-
zory. Výborně hospodaří s městským majetkem.

Má promyšlenou sociální politiku. Dbá na rovno-
měrný rozvoj všech částí města. A v neposlední
řadě má výborně zpracovanou koncepci rozvoje
města a připravené konkrétní projekty. Proto se
podařilo v minulém období prosadit také spoustu
investičních dotací ze státního rozpočtu. Ty Bohu-
mínu pomohly pořídit špičkové vybavení nemocni-
ce, rekonstruovat školy, budovat nová parkovací
místa, realizovat přestavbu centra města a řadu
dalších akcí. To je oblast, při níž bych chtěl pomoci 
i v dalším období, pokud budu znovu zvolen.
Takže s vývojem v Bohumíně jste jako správný 
»lokálpatriot« spokojen. Kolik důvodů ke 
spokojenosti máte při hodnocení výsledků 
práce Poslanecké sněmovny? 

To hodnocení musím rozšířit na celé období mé-
ho působení v Poslanecké sněmovně, tedy na 
uplynulých osm let. Především se povedlo stabili-
zovat bankovní systém, který byl za Klausovy vlá-
dy přiveden téměř k bankrotu. Vznikly kraje a zís-
kaly větší autonomitu, protože každý kraj má své

finanční zdroje, kterými sám disponuje. Byl stabili-
zován sociální systém a zákoník práce. Byly oddlu-
ženy krajské a státní nemocnice a zdravotní pojiš-
�ovny. Obrovské finanční prostředky šly do rekon-
strukce železničních koridorů a výstavby dálnic,
což se velmi výrazně projevilo u nás v Moravsko-
slezském kraji.
A co se sociální demokracii v parlamentu nejvíc
nepovedlo, co vás štve? 

Nepodařilo se prosadit majetková přiznání, ne-
podařilo se zabránit růstu korupce. A ze všeho nej-
víc se nám nepovedl personální výběr kandidátů
do Poslanecké sněmovny před čtyřmi lety. Čtyři
poslanci zvolení za ČSSD se stali přeběhlíky a po-
mohli k sestavení Topolánkovy vlády a prosazení
návrhů ODS v oblasti daní, zdravotnictví apod.
ODS se pak téměř podařilo rozvrátit náš zdravotní,
sociální a daňový systém. Tehdejší vláda taky 
pozdě a nevhodně reagovala na ekonomickou krizi
ve světě a zbytečně prohloubila její dopady do
české ekonomiky.

Ale nejvíc mi vadí, že politika ODS výrazně zvý-
hodňuje úzkou skupinu bohatých, vyvolává sociál-
ní střety a snaží se zrušit princip solidarity v našem
státě. Protože právě solidarita bohatých s chudý-
mi, zdravých s nemocnými, mladých se starými 
a zaměstnaných s nezaměstnanými jsou základní-
mi kameny programu sociální demokracie. Jsou
to také principy, kterými se celý život řídím. A pro-
to kandiduji do Parlamentu znovu, abych pomáhal
při prosazování těchto cílů. (mifa)

O volbách, výkopech, úspěších i nezdarech
V červnu 2006 při parlamentních volbách dalo 47 % bohumínských voličů svůj hlas ČSSD. A hned na-

to v komunálních volbách tu sociální demokracie zvítězila ještě přesvědčivěji - dostala 59,3 procenta
hlasů, což byl v celé republice zcela ojedinělý výsledek. Bohumín se stal pojmem. Naše radnice, která
je od roku 1994 výrazně »oranžová« - 16 z 23 zastupitelských křesel te� má ČSSD - změnila za uplynu-
lých 16 let město k nepoznání. A rozhodně ji nikdo nemůže vinit z předvolebního populismu a »natírání
trávy na zeleno«, protože Bohumín by dnes s přehledem vyhrál soutěž o nejrozkopanější město...
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