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Bohumíňáci, pojďme zase příkladem!
Tak máme ten předvolební mumraj za sebou. Dokonce už ani u televizního 
přenosu dostihu Velká pardubická člověk nemohl jenom apoliticky 
odpočívat, neboť pak se přibelhal do záběru legendární žokej Váňa a místo 
odpovědi na dotaz, jak viděl svůj pád na poslední překážce v posledním 
závodě své úžasné kariéry, vyjádřil podporu podnikateli Babišovi, jenž by 
prý měl zatočit se „sajrajtem“.

Holt tyhle volby jsou i o malých stra-
nách. V případě fi rmy Ano pana Babiše 
však přívlastek „malá“ zas až tak neplatí, 
když do kampaně mohla směle napum-
povat stovky miliónů. A ani slůvko fi rma 
není překlepem. Obdobná společnost 
s ručením omezeným, jenom pod poli-
tickým přídomkem Věci veřejné, brala 
solidní počet mandátů po minulých par-
lamentních volbách. Jak to dopadlo? 
Bártovy velkohubé proklamace o vymý-
cení korupce skončily tím, že se elita 
strany (pardon, „eseróčka“) pak soudila 
mezi sebou, kdo koho vlastně uplácel. 
Teď se po Věcech veřejných asi slehne 
zem, přesto je jisté, že její podnikatelský 
lídr v tříleté parlamentní pauzičce ztratný 
nebyl a zase se vrátí k byznysu.

Já jsem ale hrdý, jak volí Bohumíňáci. 
Trendům s novými stranami zatím ne-
propadli a třeba také u voleb prezidenta 

si občané našeho města pamatovali, že 
protikandidát nynější hlavy státu vzešel 
ze seskupení, jehož ministr financí 
drancoval kapsy nás všech. Však i díky 
bohumínským voličům je pak politická 
kultura při jednáních zastupitelstva 
taková, že bychom mohli jít ostatním 
příkladem.

Sociální demokracie je v Bohumíně 
úspěšná možná i proto, že je schopna 
realizovat svůj program bez vydírání 
„pidistranami“. Navíc za svoje lidi na 
městské úrovni můžeme ručit. ČSSD 
sázku na prověřenost deklarovala i v ce-
lostátním měřítku, protože tentokrát 
mohl do parlamentu kandidovat jen 
ten, kdo aspoň šest let působí ve straně 
nebo čtyři roky pracuje v politické funkci, 
minimálně na úrovni zastupitele. Copak 
tihle Babišové, Okamurové a spol. 
mohou tušit, co vedlo pátého, šestého, 

osmého člověka jejich kandidátky 
k tomu, že se chce podílet na směřování 
naší země? Názorové pochody ani úmys-
ly přece za rok nebo za dva, což je často 
délka existence těchto stran, určitě 
nezjistíte. Ne, ani v rámci velkých a tra-
dičních stran se nikdo nemůže zaručit 
za všechny. Opravdu se může v budoucnu 
stát, že zase se v parlamentu vyskytnou 
přeběhlíci. Ale ta šance je o poznání 
menší, než u narychlo vzniklých usku-
pení, které chtějí jen zneužít politické 
naštvanosti společnosti.

Takže, milí Bohumíňáci, pojďme 

znovu příkladem a vyražme do 

volebních místností! AŤ NÁS TO 

TÁHNE VÍC DOLEVA NEBO DOPRAVA, 

DÁVEJME HLAS ODPOVĚDNĚ 

TOMU, O KOM NĚCO VÍME. 

A pokud tomu tak nebude, 

tak holt budeme mít to, 

co jsme si zasloužili...

Igor Bruzl, místostarosta za ČSSD

POLITIKA

Proč volit ČSSD? Chceme zlepšit i Váš život!

Lídr kandidátky ČSSD v Moravskoslezském kraji 

PhDr. Lubomír Zaorálek
místopředseda ČSSD a Poslanecké sněmovny, stínový ministr 

zahraničních věcí, předseda Krajského výkonného výboru ČSSD 

PROSADÍME 
DOBŘE 
FUNGUJÍCÍ 
STÁT

Pojďte 
k volbám, 

na Vás 
záleží!

Ing. Alfréd 

Michalík

během jedenáctiletého 

působení ve sněmovně 

udělal pro naše město 

a celý region řadu 

záslužné práce. Výboru 

MO ČSSD se jej povedlo 

přesvědčit, aby ještě 

jednou kandidoval 

na poslance. Jako třetí 

zástupce našeho okresu 

je na 14. místě 

kandidátky ČSSD 

v Moravskoslezském kraji. 

25. a 26. října JSOU VOLBY. DĚKUJEME, ŽE DÁTE HLAS NAŠIM KANDIDÁTŮM.




