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Nemáte obavu, že lidé bu-
dou z toho všeho, co na ně po-
litici pálí od boku, tak otrávení,
že nakonec k volbám vůbec
nepůjdou? - Ptám se Alfréda
Michalíka, poslance Parlamen-
tu České republiky, který zno-
vu kandiduje na druhém místě
krajské kandidátky ČSSD:

S touto otázkou se v diskusi s občany setkávám
často. Mnozí pochybují, zda vůbec má smysl jít 
volit. Určitě to smysl má. Kdo nejde volit, sám se
zříká možnosti vyjádřit svůj názor a ovlivnit běh vě-
cí ve státě. Základním principem v parlamentní de-
mokracii je a bude: jít k volbám a dát hlas té stra-
ně, která nám je sympatická. Anebo té, která nás
nejméně zklamala. Vysokou účastí ve volbách zvý-
šíme legitimnost jejich výsledků.

Dobře, takže budeme volit. Ale koho?
Na to je jednoduchá odpově�: reálnou šanci zís-

kat dostatečný počet hlasů pro působení ve sně-
movně má prakticky jen pět stran: ODS, ČSSD,
TOP´09, KSČM a snad i KDU-ČSL. Pokud nechce-
me, aby náš hlas propadl tím, že ho dáme nějaké

»ministraně«, je vhodné vybírat mezi těmito pěti
stranami. Dlouhodobě nejsilnější volební pozice
měly a mají jen dvě - ČSSD a ODS.
Říkáte »Poj�te k volbám!«. To vyzýváte voliče
ČSSD? Nebo i ty, kteří kopou za jiné týmy?

Důležité je, aby lidé k volbám přišli. Někteří jsou
už dávno rozhodnuti, koho budou volit, ty není tře-
ba pobízet. Těm fandím, už jen proto, že jdou volit,
že mají své důvody, aby dali hlas konkrétní straně.
Ale polovina voličů je nerozhodnutých. Ty bych rád
požádal, aby posoudili, co která strana slibovala 
a kolik ze svých slibů pak splnila. Vzpomeňte třeba
na rok 2006, kdy ODS ve Smlouvě s občany slibo-
vala zachovat bezplatné zdravotnictví a nezvýšit
spoluúčast pacientů, snížit nezaměstnanost na po-
lovinu, důchodcům vyplatit 1000 Kč měsíčně... Je
jen na vás, voličích, jakou budeme mít vládu, jaké
budou její priority. Možná chcete privatizaci fakult-
ních nemocnic a zdravotních pojiš�oven; zavedení
školného; omezení práv zaměstnanců; skokové
zrušení regulace nájemného; ponechání nesmysl-
ných poplatků ve zdravotnictví... To je krátký pře-

hled plánů a cílů ODS, servírovaných voličům
mnohdy s líbivými nálepkami: ŘEŠENÍ. Te� je jed-
ním z bodů jejich programu dokonce zvýšená ma-
teřská. A to považuji za vrchol pokrytectví, protože
poslanci a senátoři ODS pětkrát hlasovali v obou
komorách parlamentu proti zvýšení mateřské.
A už je to tady - negativní kampaň, očernit soupeře?

Ale vůbec ne, já pouze cituji z programu. Lidé si
z vlastní zkušenosti už sami udělali názor na plat-
nost takových slibů. Program ČSSD je naopak mo-
tivován zajištěním lepšího života pro obyčejné lidi.
Nabízí účinný boj proti krizi - veřejné zakázky a no-
vá pracovní místa; ochranu práv zaměstnanců; do-
stupné a kvalitní zdravotnictví bez poplatků; obno-
vení placené nemocenské v prvních třech dnech;
využití zisků ČEZ na podporu důchodců a rodin 
s dětmi; spravedlivé daně a zavedení společného
zdanění manželů; vzdělání bez školného; státem
garantované důchody; spravedlivou a nezávislou
justici, účinné zákony proti lobbingu a korupci; stá-
tem garantované hypoteční úvěry a novomanžel-
ské půjčky. Pokud lidé chtějí žít ve společnosti se
sociálním cítěním a sociální solidaritou, volí ČSSD.
Co ještě považujete za nutné sdělit voličům ?

Nechci vás přesvědčovat, jen vyzvat k zamyšle-
ní: Co vám a vašim blízkým brání žít spokojeně bez
obav z různých sociálních změn a otřesů? Proto
svůj hlas dejte straně, která je podle vás připrave-
na nastolit v této zemi takový systém, abyste ne-
museli řešit existenční problémy. Přij�te 28. a 29.
května k volebním urnám a rozhodněte! (mifa)

O platnosti slibů, voličích a volbách
Letos to my, voliči, vůbec nemáme jednoduché. Termín voleb do Poslanecké sněmovny se blíží a tlak

na nás stoupá: běžte k volbám - necho�te volit - běžte, ale odevzdejte neplatný hlas - volte malé stra-
ny... Odevšad na nás zhlížejí více či méně sympatické tváře a sdělují, že jsou pro - proti, že vědí, jak na
to, že není čas - že nastal čas... A vrcholí nechutná negativní kampaň. Ve stranických aparátech to vře,
pečlivě shromaž�ované slabiny protivníků a pikantní podrobnosti ze života jejich lídrů je třeba rychle
prásknout voličům. Aby, nedejbože, nebyl protivník rychlejší a nelanařil je na svou stranu...

p o l i t i k a


