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               Je o mně všeobecně známo, že neignoruji výzkumy veřejného mínění. To 
ovšem neznamená, že je nečtu s vědomím zkušeností z minulých volebních klání a 
umím si je dávat do souvislostí. Proto jednoznačně věřím, že ČSSD, i když nyní podle 
různých výzkumů ztrácí na ODS 3-6 procent, znovu v červnových volbách, a to potřetí 
zvítězí. Mám-li být upřímný, jinak to být ani nemůže.Ať totiž vezmu jednu oblast života 
společnosti za druhou, rozkvět je jednoznačný. Náš ekonomický růst je nejenom je-
den z nejvyšších v Evropě, ale navíc je solidně založen především na vývozu a investi-
cích. Systém ekonomických pobídek prosazených za našich vlád nalákal zahraniční 
kapitál v rozsahu, v jakém se vládám ODS ani nesnilo. Plody ekonomického vzestupu 
přitom směřují přirozeně k občanům. Roste reálná průměrná mzda (za posledních 7 
let o 33 %), jsou vytvořeny ekonomické předpoklady pro zvýšení minimální mzdy, již 
od počátku tohoto roku došlo ke snížení daně z příjmů u nízkopříjmových a středně-
příjmových obyvatel, klesá nezaměstnanost, která je méně než poloviční ve srovnání 
se Slovenskem či Polskem, máme nejméně chudých spoluobčanů v Evropě (oproti 
Slovensku, kde jich je nejvíce), zdravotní péče pro občany je jedna z nejlepších na 
světě a přitom se nám podařilo stabilizovat finanční situaci ve zdravotnictví. 
               Naše zahraniční postavení v Evropě je skvělé, kriminalita klesla oproti roku 
1993 (což je jev zcela mimořádný) a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Závěr je pro-
stě jediný: ČSSD umí vládnout a stav země předtím, než se ujala vlády, a nyní je ne-
srovnatelný. 
               Samozřejmě že děláme i chyby a že je možné zaznamenat i selhání jednotliv-
ců. Ale je nesmyslné pro třísky nevidět les. A ten les za vlád ČSSD rozkošatěl a zmo-
hutněl. Jak to ovšem tak bývá, mnozí (nikoliv všichni) novináři či opoziční politici se 
soustřeďují prvoplánově na ty třísky. Ale my naopak věříme, že zejména ještě dnes 
nerozhodnutí voliči budou u volební schránky vidět mohutný a košatý les a nezamění 
prosperitu a jistoty, které jsme jim my, sociální demokraté, mohli zaručit místo chao-
su experimentů, jež mohou vést na jedné straně jen ke zbohatnutí hrstky a na druhé 
straně k chudobě většiny. 
               Věřím též, že voliči budou vnímat, že sociálnědemokratické vlády v Evropě 
jsou úspěšné a opět získávají podporu i pro vládní odpovědnost (viz nedávné vítězství 
Prodiho v Itálii, a věřím i ve vítězství maďarských přátel ve druhém kole jejich parla-
mentních voleb). Je to prostě proto, že sociální demokraté se naučili využívat výhod 
tržního hospodářství, avšak na rozdíl od pravice mu dávají též sociální a ekologický 
rozměr. 
               Jinými slovy: Jsem si jist, že ve volbách zvítězíme. Koneckonců nikdo jiný ne-
může této zemi s takovou věrohodností zajistit jistoty a prosperitu než my. Chceme, 
aby tato země směřovala k životní úrovni a stylu života, které jsou obvyklé v západo-
evropských zemích. K uplatnění systému důchodového zabezpečení podobného těm, 
které jsou např. ve skandinávských zemích. Podle vzoru západní Evropy budeme 
utvářet také české zdravotnictví, sociální služby, školství a další veřejné služby. 
               Přiblížit se západní Evropě, to je tedy náš cíl v roce 2010, tedy v závěru nad-
cházejícího volebního období. Důležité je sdělit občanům před volbami tuto základní 
vizi. Nebudeme soutěžit s ODS v laciných a nesplnitelných slibech. 
 

Ing. Jiří Paroubek 
předseda vlády ČR a volební lídr ČSSD 

převzato z deníku Právo dne 22. 04. 2006  
(zdroj www.socdem.cz) 
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České životní prostředí a Strana zelenýchČeské životní prostředí a Strana zelenýchČeské životní prostředí a Strana zelenýchČeské životní prostředí a Strana zelených    
Tomáš Novotný, náměstek ministra životního prostředíTomáš Novotný, náměstek ministra životního prostředíTomáš Novotný, náměstek ministra životního prostředíTomáš Novotný, náměstek ministra životního prostředí    

            Česká republika byla 
ve studii amerických vědců 
z prestižních univerzit pro ne-
dávné ekonomické fórum 
v Davosu vyhodnocena jako 
čtvrtá nejlepší země na světě 
ve zlepšování a přijímání klí-
čových opatření na ochranu 
životního prostředí.  

            Stav životního prostředí se skutečně ve 
všech složkách v naší zemi trvale zlepšuje i přes 
skutečnost, že ČR zažívá největ-
ší ekonomický růst ve své histo-
rii, který pochopitelně vyvolává 
stále větší tlak na kvalitu život-
ního prostředí. 
            Na ochranu životního 
prostředí se také v absolutních 
částkách vynakládá stále více 
prost ředků v  kombina-
ci centrálních zdrojů, komunál-
ních rozpočtů a investic soukromého sektoru. 
            To ovšem neznamená, že není v oblasti 
ochrany životního prostředí v ČR co zlepšovat. 
V této situaci přichází Strana ze-
lených s volebním programem, 
který o sobě tvrdí, že přináší zce-
la nová, typicky zelená témata. 
Není tomu tak. Ekologická téma-
ta nastíněná v programu Strany 
zelených jsou dostatečně zná-
má a současná vláda je už 
uskutečňuje. 
            Není se čemu divit, protože tato témata 
vycházejí převážně ze závazků ČR vyplývajících 
z platné legislativy EU. Česká republika je povin-
na do roku 2010 zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie, stejně jako zvýšit recyklaci či po-
díl alternativních paliv v dopravě, splnit emisní 
stropy látek znečišťujících ovzduší apod. Nástro-
je, které navrhuje Strana zelených, jsou stejně 
standardní a řada z nich je již zavedena či se 
s nimi počítá (např. zahájení jednání o převede-

ní ekobriket a pelet z biomasy z 19% na 5% saz-
by DPH). 
            Slabiny ekologické části programu Stra-
ny zelených tkví ve dvou oblastech. Nepopisují, 
z čeho se budou významné ekologické investice 
financovat, když je současně jejich ambicí za-
chovat po dobu volebního období vyrovnaný roz-
počet; některé návrhy jsou dokonce nerealistic-
ké (omezování jaderné energie) či jsou nevyvá-
žené (ekologická daňová reforma). 
            Výdaje v oblasti životního prostředí odha-

duje současná vláda na 413 miliard do 
roku 2013. Na realizaci ambiciózní 
ekologické politiky je zapotřebí celá řa-
da ekonomických stimulů počínaje vý-
znamnými dotačními tituly, na které 
rozhodně nestačí prostředky z fondů 
EU. Výrazný také musí být další nárůst 
investic soukromého sektoru, podníce-
ný např. rychlejšími odpisy technologií 
šetrných k životnímu prostředí, což 

ovšem také představuje výpadek daňových pří-
jmů apod. Bez finančních zdrojů nelze realizovat 
ochranu životního prostředí a tuto oblast pro-

gram Strany zelených jako by opomi-
nul. 
            I přes řadu nástrojů, které se 
uplatňují a jsou připraveny na podporu 
obnovitelných  zdrojů energie (fondy 
EU, domácí dotační tituly, prostředky 
z prodeje převisu v rámci Kjótského 
protokolu, zákon na podporu obnovi-

telných zdrojů energie), není reálné redukovat 
podíl jaderné energie v ČR. 
            Podniky platí převážnou část povinných 
příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, které 
chce Strana zelených při zavedení ekologické 
daňové reformy snížit. Náklady ekologické da-
ňové reformy chce tak Strana zelených kompen-
zovat především podnikům a nikoli jednotliv-
cům, které by ekologická daňová reforma fi-
nančně postihla v cenách energie a výrobků. 

? 



             Ústředním volebním 
mottem Modré šance ODS je 
mimo jiné zavedení rovné pat-
náctiprocentní daně z příjmu 
fyzických i právnických osob. 
Také snížení sazeb pojistného 
na sociální zabezpečení a státní 
politiku zaměstnanosti na 15 
procent a zdravotního pojištění 
na 10 procent.To vše by mělo 
být kombinováno se zavedením 

takzvané superhrubé mzdy a přiznáváním státem zaru-
čeného příjmu ve výši šesti tisíc hrubého pro dospělou 
osobu a o něco nižších částek pro děti. 

             Na první pohled vychází propočet čisté mzdy 
velmi příznivě. Na druhý pohled už se ale situace jeví 
trochu jinak. Nízkopříjmovým domácnostem se zhorší 
životní úroveň. Lidé s nejnižšími příjmy totiž dnes zda-
ňují své příjmy 12 procenty. Kromě toho zboží a služby 
s dnešní pětiprocentní sazbou DPH budou zdaňovány 
15procentní sazbou DPH. To bude znamenat podstat-
né zvýšení jejich ceny. 

             Přitom ve struktuře spotřeby nízkopříjmových 
domácností činí výdaje s nižší sazbou DPH, kam patří 
především potraviny, přibližně jejich čtvrtinu, zatímco u 
domácností s vyššími a vysokými příjmy je to výrazně 
méně. Naopak u zboží a služeb s 19procentní sazbou 
DPH se snížení sazby většinou nepromítne do spotřebi-
telské ceny, ale do zvýšení zisku prodejců, eventuálně 
výrobců.Dalším problémem je snížení sazeb sociálního 
a zdravotního pojištění. Podle záměrů ODS se hrubá 
mzda zvýší na tzv. superhrubou mzdu - dnešní hrubá 
mzda by byla zvýšena o odvody na sociální a zdravotní 
pojištění odváděné zaměstnavatelem i zaměstnancem. 
K této superhrubé mzdě bude připočten státem zaruče-
ný příjem a vše bude zdaněno 40 procenty (15 % daně 
z příjmu, 15 % odvodu na sociální pojištění a 10 % na 
zdravotní pojištění). 

             To znamená, že ze státem zaručeného příjmu 
zůstane příjemci jen 60 procent. Na zdravotní pojištění 
odvede stejně jako dosud - 13,5 procenta z nižšího zá-
kladu se rovná 10 procentům z vyššího základu pro 
odvod. Odvod na sociální zabezpečení a politiku za-
městnanosti se rovněž sníží, ale na přibližně 25 pro-
cent z takto zvýšeného základu. Je třeba připustit, že v 

peněžence poplatníka bude sice něco navíc proti dneš-
ku, avšak zvýší se jeho platby. Bude nucen platit různá 
povinná připojištění a případně další nutné úhrady, o 
nichž není dodnes jasno. 

             Vezměme jen důchody. Poměr důchodu a mzdy 
by se měl podle představ ODS snížit na 20 procent ze 
současných asi 40 procent. Občan, který bude chtít mít 
důchod alespoň ve výši dnešního průměru - je to kolem 
osmi tisíc - bude mít státem zaručenu jen polovinu, tak-
že zbývající část si bude muset sám naspořit. 

             Současní zaměstnanci budou svým individuál-
ním spořením zajišťovat své stáří a současní důchodci 
pocítí ve svých peněženkách výpadek přibližně 40 pro-
cent příjmů systému sociálního zabezpečení - je to asi 
134 miliard korun - tak, že nebudou peníze například 
na valorizace důchodů. A to se nezmiňuji o nedostatku 
peněz na nemocenské dávky, pro potřeby invalidních 
občanů a podobně. 

             Argumentace, že státem zaručený příjem na-
hradí složitý systém sociálních dávek, je velmi zpochyb-
nitelná. Například pro jednotlivce činí letos životní mini-
mum 4420 Kč, státem zaručený příjem 6000 Kč zda-
něný 40 procenty by činil pouhých 3600 Kč. 

             Jak by pomocí tohoto příjmu uhradil například 
náklady na bydlení, které mu dnes doplácí stát formou 
příspěvku na bydlení či obec dávkou na bydlení ze sys-
tému sociální péče. Dalším argumentem ODS je i sníže-
ní administrativní zátěže zaměstnavatelů. S touto myš-
lenkou lze rovněž polemizovat. Zaměstnavatelé sice 
nebudou platit odvody do sociálního a zdravotního sys-
tému, ale na druhé straně budou mít povinnost vyplá-
cet novou sociální dávku - státem zaručený příjem. 

             Firmy rovněž nesníží náklady na pracovní sílu, 
jak jim ODS slibuje, protože současné pojistné odvody 
pouze zahrnou do budoucí superhrubé mzdy svých za-
městnanců.Kromě toho znamenají některé návrhy ODS 
porušení mezinárodních úmluv, takže jejich realizace je 
v podstatě zcela vyloučena. Zmínit lze například návrh 
na zrušení minimální mzdy či zavedení rovného důcho-
du. 

             I kdyby bylo toto vše opominuto, jedno je zcela 
zaručené - realizací Modré šance ODS by se snížila ži-
votní úroveň domácností s nižšími i středními příjmy. 
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Co nabízí Modrá šance aneb slib není hříchCo nabízí Modrá šance aneb slib není hříchCo nabízí Modrá šance aneb slib není hříchCo nabízí Modrá šance aneb slib není hřích    
Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr páce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr páce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr páce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, místopředseda vlády a ministr páce a sociálních věcí     

"Jedno je zcela zaručené - realizací Modré šance ODS by se snížila životní úroveň domácností s nižšími i středními 
příjmy," zdůraznil vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. 
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128. výročí založení České strany sociálně demokratické128. výročí založení České strany sociálně demokratické128. výročí založení České strany sociálně demokratické128. výročí založení České strany sociálně demokratické    
Jaromír Šída, senior MO LibeňJaromír Šída, senior MO LibeňJaromír Šída, senior MO LibeňJaromír Šída, senior MO Libeň    

            Před 128. lety, 7. dubna 1878, byla v 
Bevnově v hostinci „U Kaštanu“ založena Soci-
álně-demokratická strana Československá v 
Rakousku. Založení naší první české politické 
strany předcházelo téměř sto let historických 
událostí spočívajících v boji za lidská a občan-
ská práva. 
            Počátek těchto bojů se zcela logicky na-
bízí ve vzniku francouzské revoluce r. 1789. Ta 
měla za následek proklamaci lidských a občan-
ských práv v roce 1793. Po napoleonských vál-
kách na několik desítek let dařilo se monar-
chům v Evropě revoluční požár utlumit. 
            V rakouské monarchii však v r. 1848 vy-
pukla nová revoluce, která vážně ohrozila habs-
burský trůn. S pomocí mocenských sil se poda-
řilo revoluci potlačit. Jako odveta nastoupil Ba-
chův absolutismus. V českých zemích jako od-
por proti němu vznikl český radikalismus. Když 
pak v roce 1867 byl vyhlášen rakousko-uherský 
dualismus, který zásadně poškodil práva zemí 
České korun, odpor našeho lidu přerostl v ná-
rodní odboj. 
            Koncem 60. let 19. století vstoupilo na 
rakouské  politické jeviště dělnictvo, jež bylo 
krutě vykořisťováno továrníky. Dělníci si začali 
klást sociální požadavky. V prosinci 1869 ne-
spokojené dělnictvo uspořádalo protestní de-
monstraci před vídeňským parlamentem. K pro-
jevům nespokojenosti došlo v roce 1873 
i v českých zemích, když vzešel nový rakouský 
ústavní zákon, který znovu omezil práva čes-
kých občanů. 
            Všechny tyto události měly za následek, 
že dělníci celého rakouského mocnářství se se-
mkli a v dubnu 1974 v Neudörflu založili celora-
kouskou sociálně-demokratickou stranu. Tím 
byl dán impuls, aby i dělníci v českých zemích si 
založili vlastní sociálně demokratickou stranu. 
            Naše strana ve své dlouholeté existenci 
prošla mnohými ideovými spory i boji o svou 
existenci. 
            Za první světové války to bylo štěpení 

strany na centristy usilující o zachování Rakous-
ko-Uherska a na autonomisty požadující samo-
statnost českého státu. 
            V roce 1920 utvořila se ve straně mar-
xistická levice, která se pak odtrhla a založila 
komunistickou stranu. Po nacistické okupaci 
v roce 1939 a za druhé světové války česká so-
ciální demokracie pracovala v ilegalitě. 
            Po roce 1945 názorové rozdíly způsobily 
rozdělení strany na tři frakce, levé křídlo ovláda-
né Zdeňkem Fierlingerem, nejsilnější část vede-
nou Bohumilem Laušmanem a pravicové křídlo 
intelektuálů řízené Václavem Majerem. 
            Po komunistickém puči v roce 1948 
Fierlingerova frakce naši stranu zlikvidovala. Od 
té doby až do Listopadové revoluce v roce 1989 
Česká strana sociálně demokratický působila 
jen v ilegalitě. 
            Prvotní zásadou sociální demokracie by-
lo přesvědčení, že dělnictvo si musí vydobýt 
spravedlivé postavení ve světě. Sociální demo-
kracie hájila však vždy zájmy všech pracujících 
tj. i inteligence. Její ideologií byl evoluční pro-
gram na demokratickém principu, spočívající na 
víře v úspěšnost společenského pokroku, dosa-
hovaném krok za krokem cestou ústavnosti, 
parlamentními procesy a všemi formami aktivit 
pluralitní demokracie. V době první republiky 
sociální demokracie razila heslo „Demokracie 
naše cesta—socialismus náš cíl“. 
            I nyní se naše sociální demokracie drží 
starých tradic a vyznává moderní globální politi-
ku Socialistické internacionály vyjádřené hes-
lem „Svoboda, sociální spravedlnost, solidarita 
a ekologická odpovědnost“. 
            V současné době naše strana vyhlásila 
deset bodů svého programu „Jistoty a prosperi-
ta, se kterým vstupuje do předvolebního období 
před volbami do Poslanecké sněmovny. 
            Přičiňme se, aby v roce 128. výročí zalo-
žení naší strany sociální demokracie ve volbách 
uspěla a udělala tak další krok v budování soci-
álního státu. 
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Výběr z usnesení OVV ČSSD Praha 8 ze dne 19. dubna 2006Výběr z usnesení OVV ČSSD Praha 8 ze dne 19. dubna 2006Výběr z usnesení OVV ČSSD Praha 8 ze dne 19. dubna 2006Výběr z usnesení OVV ČSSD Praha 8 ze dne 19. dubna 2006    

• OVV ČSSD Praha 8 zavazuje členy Rady Městské části Praha 8, aby na nejbližším zasedání 
Rady Městské části Praha 8 podnikli veškeré kroky k prosazení inzerce politických stran v 
Osmičce. 

• OVV ČSSD Praha 8 doporučuje předsedům jednotlivých místních organizací na Praze 8, aby 
se za účelem diskuse ke komunálnímu volebnímu programu sešli v červnu na klubu zastu-
pitelů. 

• OVV ČSSD Praha 8 požádá formou oficiálního dopisu KVV ČSSD Praha o převedení částky 
7600,- Kč na OVV ČSSD Praha, které př. Teplá zaplatila na KVV. 

• OVV ČSSD Praha 8 snižuje počet členů předsednictva OVV ČSSD Praha 8 na čtyři osoby 

První máj První máj První máj První máj ----  Svátek práce  Svátek práce  Svátek práce  Svátek práce    
Jaromír Šída, senior MO LibeňJaromír Šída, senior MO LibeňJaromír Šída, senior MO LibeňJaromír Šída, senior MO Libeň    

             Dne 20. července 1889 na návrh francouz-
ského socialisty Lavigne I. kongres Druhé socialistic-
ké internacionály na pařížském sjezdu ve své rezolu-
ci stanovil První máj za mezinárodní dělnický svátek. 
K uctění památky chicagských bojovníků měli tak 
dělníci manifestovat každoročně za své nejaktuálněj-
ší požadavky. 
             První máj c českých zemích konal se poprvé 
v roce 1890. Tehdy prvomájový průvod Prahou byl 
tak působivý, že mu věnoval fejeton básník Jan Ne-
ruda. 
             Zmínku o této historické události zazname-
nal také historik Otto Urban ve své knize „Česká spo-
lečnost 1848—1918“. 
             „Dvěma hlavními proudy, z Libně a ze Smí-
chova, přicházely do centra oslav přečetné dělnické 
bataliony, aby nakonec zaskočily samotné jinak peč-
livé pořadatele, kteří kolem čtvrté odpoledne již ne-
měli co nabídnout k občerstvení. Buržoazie čekala 
lidské podstaty zbaveného dělníka—mstitele, ale 
pražskými ulicemi šel sebevědomý dělník—člověk!“ 

             Od té doby uplynulo mnoho vody ve Vltavě a 
Praha byla svědkem mnoha způsobů oslav Prvního 
máje. Za první republiky to byly ještě Máje jako v tom 
roce 1890, za německé okupace si Češi drželi 1. 
máj jen ve svých vzpomínkách, po druhé světové vál-
ce jen dvakrát jsme svůj Svátek práce mohli svobod-
ně oslavovat a pak po dobu 40 let jsme jen mohli 
přihlížet, jak totalitní komunistický režim si Svátek 
práce přisvojil za vlastní a přetvořil jej na „rudý hum-
buk“. 
             Od roku 1999 pražští sociální demokraté 
scházejí se na 1. máje u Křižíkovy fontány na Výsta-
višti. V pestrém programu plném hudby, zpěvu a tan-
ce vystupují představitelé sociální demokracie před 
plnými tribunami svých členů i příznivců ČSSD, aby 
je seznámili s výsledky činnosti naší strany, se sou-
časnou politickou situací a s plány, jaké má sociální 
demokracie do budoucna. 
             Letošní 1. máj by měl být pro všechny sociál-
ní demokrat výzvou, aby své síly napnuli pro vítězství 
ve volbách do Poslanecké sněmovny. 

„„„„Drogerie“ již zmizelaDrogerie“ již zmizelaDrogerie“ již zmizelaDrogerie“ již zmizela    

            V okamžiku, kdy budete číst tyto řádky se konečně nebudeme muset stydět za vývěsní 
štít. Zděděný nápis „drogerie“ bude nahrazen volebním sloganem Jistoty a prosperita na oranžo-
vém podkladě. 
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Výstup na Říp a oslava 1. májeVýstup na Říp a oslava 1. májeVýstup na Říp a oslava 1. májeVýstup na Říp a oslava 1. máje    

převzato z www.socdem.cz 
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Tři dobré zprávy o životní úrovni národaTři dobré zprávy o životní úrovni národaTři dobré zprávy o životní úrovni národaTři dobré zprávy o životní úrovni národa    
Jiří Paroubek, předseda vlády a volební lídr ČSSDJiří Paroubek, předseda vlády a volební lídr ČSSDJiří Paroubek, předseda vlády a volební lídr ČSSDJiří Paroubek, předseda vlády a volební lídr ČSSD    

"Na výdajové straně jsme ušetřili oproti plánovanému rozpočtu 10,2 miliardy korun. I proto měla 
loni Česká republika druhý nejnižší schodek veřejných financí v historii - 56,4 miliardy Kč. Je to o 
37,3 miliardy Kč méně než činil schodek státního rozpočtu v roce 2004. A co víc, ve skutečnosti 
byl loni schodek státního rozpočtu ještě nižší, 30,5 miliard Kč, protože zbytek do celkové částky 
se převedl do rezervních fondů," uvedl premiér a místopředseda ČSSD Jiří Paroubek. 

            Hospodaření stá-
tu se výrazně zlepšuje, 
životní úroveň Čechů 
stoupá tak, že jsme 
předstihli prvního tradič-
ního člena unie, stagnují-
cí Portugalsko. A v nepo-
slední řadě, statistikové 
znovu potvrdili, že míra 

chudoby je v ČR vůbec jedna z nejnižších ze 
všech zemí Evropské unie. To jsou tři dobré 
zprávy z poslední doby dokazující kvalitu života v 
ČR, ekonomickou prosperitu a to, že sociální de-
mokracií zvolená cesta rozvoje ekonomiky a ce-
lé společnosti je ta správná. Budoucnost je v 
moderním pojetí sociálního státu. Vždyť nebýt 
sociální politiky, tak podle statistiků u nás žije 
nyní v chudobě 40 procent občanů. 
             
            Pro další prosperitu je dobré, že vláda pl-
ní sliby ohledně rozumné rozpočtové politiky. Na 
jednu stranu zvyšuje investice na vzdělání, vědu 
či infrastrukturu, především dopravní. Na straně 
druhé ale šetří na méně významných položkách. 
Na výdajové straně jsme ušetřili oproti plánova-
nému rozpočtu 10,2 miliardy korun. I proto měla 
loni Česká republika druhý nejnižší schodek ve-
řejných financí v historii - 56,4 miliardy Kč. Je to 
o 37,3 miliardy Kč méně než činil schodek stát-
ního rozpočtu v roce 2004. A co víc, ve skuteč-
nosti byl loni schodek státního rozpočtu ještě 
nižší, 30,5 miliard Kč, protože zbytek do celkové 

částky se převedl do rezervních fondů.  
             
Podle analýzy Ministerstva financí lze prohlásit, 
že rozpočty, které schvalovala vláda ČSSD byly 
úspornější než ty sestavované vládami ODS – a 
to výrazně. Současná opozice – ODS -  totiž ně-
kolikrát schodek „vylepšovala“ tak, že své výda-
je schovávala do mimorozpočtových výdajů. Na-
příklad jen v roce 1995 činil deficit 13,4% HDP. 
Pro srovnání: za loňský rok to podle předběž-
ných odhadů bylo 2,8 procent HDP. 
 
            Další dobrou zprávou pro budoucnost ná-
roda je to, že ekonomika země roste kolem pěti 
procent ročně, což je v rámci Evropské unie vy-
soce nadprůměrný výsledek. Tím stoupá i naše 
životní úroveň a doháníme tak tradičně vyspělé 
státy. Podařilo se rovněž přilákat rekordní obje-
my zahraničních investic, a výrazným snížením 
daní a ulehčením podnikání podpořit firmy a ex-
port. Dá se tak očekávat další postupné snižová-
ní nezaměstnanosti. 
 
            To vše jsou důvody, proč ekonomika 
zrychluje a je nyní v nejlepší kondici za posled-
ních deset let. Občané se tak mohou těšit na to, 
že průměrná mzda brzy přesáhne hranici 20 ti-
síc korun. Očekávám rovněž, že ČR i nadále udr-
ží zhruba pětiprocentní hospodářský růst a 
vznikne řada nových investičních a exportních 
možností. 

převzato z www.socdem.cz 

Vyhrajte zájezd do země, kde platí rovná daňVyhrajte zájezd do země, kde platí rovná daňVyhrajte zájezd do země, kde platí rovná daňVyhrajte zájezd do země, kde platí rovná daň    
    
Na stránce Na stránce Na stránce Na stránce www.volbycr.cwww.volbycr.cwww.volbycr.cwww.volbycr.cz z z z vyplňte soutěžní otázky a můžete vyhrát vyplňte soutěžní otázky a můžete vyhrát vyplňte soutěžní otázky a můžete vyhrát vyplňte soutěžní otázky a můžete vyhrát „„„„atraktivní atraktivní atraktivní atraktivní 
zájezájezájezájezd do zemí kde platí rovná daň, třeba Rumunska, Gruzie, Srbska či na Ukrajinu.zd do zemí kde platí rovná daň, třeba Rumunska, Gruzie, Srbska či na Ukrajinu.zd do zemí kde platí rovná daň, třeba Rumunska, Gruzie, Srbska či na Ukrajinu.zd do zemí kde platí rovná daň, třeba Rumunska, Gruzie, Srbska či na Ukrajinu.    
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Termíny akcí na květenTermíny akcí na květenTermíny akcí na květenTermíny akcí na květen    

Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu !Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu !Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu !Aktuální termíny akcí naleznete ve výloze obvodního sekretariátu !    

Datum Čas Akce 
5.5.2006 10,00 – 12,00 Holešovická tržnice, volební mítink 
5.5.2006 12,30 Pietní akt u Českého rozhlasu 
8.5.2006 9,00 Pietní akt na vrchu Vítkov 
9.5.2006 10,00 - 18,00 Zahájení centrálního stanu, Den Evropy 

10.5.2006 10,00 - 18,00 Otevření stanu - metro Strašnická 
10.5.2006 16,00 – 18,00 stanice metra Kobylisy, Praha 8 - volební mítink 
10.5.2006 16,30 Kobyliská st řelnice—pietní akt 
11.5.2006 10,00 - 18,00 Otevření stanu - metro Anděl 
12.5.2006 10,00 - 16,00 Den matek – patrový bus, rozdávání růží 
12.5.2006 15,00 - 17,00 Den matek – tram, rozdávání růží 
12.5.2006 18,00 Setkání Miloše Zemana a Davida Ratha s občany - Křižíkova Fontána 
14.5.2006 10,00 Parník - David Rath zve do ZOO 
15.5.2006 15,00 - 18,00 Bělohorská, Praha 6 - volební mítink 
15.5.2006 16,30 – 18,00 Ládví-Bohnice - volební mítink 
15.5.2006 15,30 Metro Háje (Rampa) - volební mítink 
16.5.2006 15,00 Petřiny- Delvita  - volební mítink 
16.5.2006 15,30 Metro Háje (Rampa) - volební mítink 
16.5.2006 17,00 Sofijské náměstí - volební mítink 
16.5.2006 18,00 Poliklinika Prosek - beseda s občany - Rath, Dufek, Štrof 
17.5.2006 15,00 – 18,00 Červený vrch - volební mítink 
17.5.2006 17,00 U Zvonu - Křest knihy Davida Ratha 
18.5.2006 15,00 – 18,00 Řepy Delvita - volební mítink 
20.5.2006 15,00 - 17,00 Centrální nám. Lužiny 
20.5.2006 18,00 Vrch Vítkov - koncert pro mladé 
22.5.2006 14,30 Nemocnice Bulovka - otev ření LDN, Rath 
22.5.2006 15,00 – 18,00 Jug.Partyzánů - volební mítink 
22.5.2006 16,30 – 18,00 metro Palmovka - volební mítink 
22.5.2006 15,00 - 19,00 Otevření stanu - metro Budějovická, Den země - Ekobus 
22.5.2006 17,00 Divadlo Archa - diskuzní pořad s D.Rathem 
23.5.2006 16,00 Vítězné nám - metro, volební mítink 
23.5.2006 15,00 - 17,00 Jiřího z Poděbrad - metro, volební mítink 
23.5.2006 15,30 Metro Háje (Rampa) - volební mítink 
23.5.2006 19,00 Divadlo Brodway - Premiera s premierem 
24.5.2006 15,00 - 18,00 Vítězné nám - Polorondel, volební mítink 
24.5.2006 15,30 Milánská ul., volební mítink 
24.5.2006 15,30 Metro Háje (Rampa) - volební mítink 
25.5.2006 15,00 – 18,00 Vítězné nám - Polorondel, volební mítink 
25.5.2006 17,00 Klub Prosek - beseda s občany - Buzková, Dufek, Štrof 
26.5.2006 10,00 - 16,00 Dětský den, DTJ Santoška 
27.5.2006 9,00 Pochod přes motolské vrchy 
28.5.2006 14,00 - 18,00 Den pro rodinu, Výstaviště 
28.5.2006 10,00 Vzpomínková akce u pomníku E.Beneše 
29.5.2006 15,00 – 18,00 Hradčanská metro - volební mítink 
29.5.2006 16,30 – 18,00 metro Kobylisy - volební mítink 
30.5.2006 15,00 – 18,00 Bělohorská - volební mítink 
30.5.2006 15,00 -  17,00  Trav.pláň nad zast.Gen.Janouška - Den dětí 
30.5.2006 10,00 Dětský den, Barrandov 
31.5.2006 15,00 - 17,00 Volební tramvaj a autobus 
31.5.2006 15,00 - 17,00 Jiřího z Poděbrad - metro, volební mítink 
31.5.2006 16,00 Park přátelství - Den dětí 
31.5.2006 15,00 – 18,00 Suchdol - volební mítink 


