
Píše kuchařky, cestuje, 
fotografuje a hlavně – zpívá. 
Zpívá a zpívá, již půl století 
a pořád skvěle. Živoucí legenda, 
opravdová královna české 
populární hudby a čerstvá 
držitelka státního vyznamenání 
prezidenta republiky, 
EVA PILAROVÁ (70). Proč má 
ráda tygry víc než kocoury? 
Půjde k volbám? 
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před 20 lety jsme učinili velké 
rozhodnutí. Odmítli jsme komunistický 
režim a zvolili svobodu. Nyní stojíme 
na prahu dalšího milníku, který 
ovlivní naše životy i životy našich dětí. 
Jak ukázaly krajské volby, sociální 
demokracie se umí s komunisty 
dohodnout. Pokud tyto dvě strany 
získají ve volbách většinu, dohodnou 
se na společném mocenském  kartelu. 
Nehrozí sice návrat do totality, ale 
k režimu omezujícího svobody zcela 
jistě. Jelikož mají podobné programy, 
naše země zároveň vykročí ke státnímu 
bankrotu.

Státní bankrot není pohádková bytost, 
kterou se straší malé děti. Je to tvrdá 
skutečnost, kterou na své kůži dnes 
v době světové krize pocítili například 
Maďaři nebo Řekové: obyvatelé právě 
těch zemí, jejichž socialistické vlády 
lhaly svým občanům a falšovaly data 
o stavu ekonomiky. Podvodné sliby se 
nevyplácejí a doplatí na ně drastickým 
snižováním důchodů, platů a sociálních 
dávek především méně majetné vrstvy 
obyvatel. 

My chceme zabránit ekonomickým 
problémům, které naší zemi hrozí. 
Naše návrhy na vyvedení země z krize 
a zvyšování zaměstnanosti jsou 
realistické a spolupracovali jsme 
na nich s předními ekonomickými 
odborníky, jelikož si neděláme patent 
na rozum. Chceme zároveň lidem 
vytvořit podmínky, aby je stát příliš 
neobtěžoval, příliš nezdaňoval a aby se 
jim jejich aktivita vyplatila. Teprve těm, 
kdo si skutečně nemohou pomoci sami, 
musí pomoci stát.

ODS je schopna zastavit ČSSD 
a zabránit plnění jejích slibů, vedoucích 
k nebezpečnému zadlužování dnešních 
i budoucích generací a zvyšování daní. 
Pokud máte stejný cíl, zvažte prosím dát 
hlas právě ODS.

Bez vaší podpory to nepůjde. 

Milí čtenáři, 

Petr Nečas

Češi: Chceme Nečase!

ODS s experty: STOP  dluhům a nezaměstnanosti

„Výhodou Petra Nečase je, že není spo-
jován jako Jiří Paroubek s pražským pod-
světím nebo že nebyl nikdy zapleten do 
neprůhledných afér,“ vysvětlila osmatřice-
tiletá Renata Novotná ze Zlína jeden z dů-
vodů, proč by chtěla Petra Nečase vidět 
v pre  miérském křesle.

Podle politologů má nový volební lídr 
ODS velkou šanci oslovit nerozhodnuté 
voliče nebo dokonce vrátit lidi, kteří chtěli 
v květnu volit TOP 09. „Nečas je nadějí pro 
pravicovou politiku v podobě ODS. Proti 
Paroubkovi je to eso v rukou občanských 
demokratů,“ tvrdí politologové.

Expertní návrhy mají za jeden rok vytvořit 
prostor pro vznik 170 tisíc nových pracovních 
míst v soukromém sektoru. Zaměstnavatelé 
budou podle ODS motivováni a za každé nové 
pracovní místo dostanou několikatisícovou sle-
vu na sociálním pojištění. ODS také chce za-
bránit zvyšování daní z příjmu. „Takové návrhy 
jsou realistické. Na rozdíl od populistických 
plánů ČSSD mohou přinést desetitisíce nových 

pracovních míst,“ říká ekonom Jan Procházka, 
který se podílel na návrzích.

Občanští demokraté si chtějí došlápnout také 
na poslance a členy vlády. „Chceme chránit 
svobody občanů, a proto budeme bránit zdra-
vé veřejné fi nance. Pokud půjde jakýkoliv člen 
vlády či poslanec proti tomuto trendu, snížíme 
mu plat. ODS nezodpovědné politiky nebude 
tolerovat,“ říká čerstvý lídr strany Petr Nečas.

PRAHA (sta) – Půlka národa to vidí jasně! Za budou-
cího českého premiéra chtějí nového volebního 
lídra ODS Petra Nečase. Tvrdí to 53 % Čechů. 
Naopak 65 % lidí si nepřeje za předsedu vlády šéfa 
ČSSD Jiřího Paroubka. Vyplývá to z bleskového 
průzkumu pro MF Dnes. Lidé odpovídali na otázku, 
koho by raději viděli v čele nové vlády.

PRAHA (jas) – Na tohle občané České republiky čekají 
už nějakou dobu. Do předvolebního klání se zapojila 
Ekonomická skupina odborníků (ESO) a spolu s občan-
skými demokraty dali dohromady sadu opatření, která 
pomohou všem lidem.

Zdravotnictví podle ČSSD!
PRAHA (dir) – Že se nestydí! ČSSD rozjela předvolební kampaň Modrá nemoc, 
ve které lidem záměrně lže! Prý chce ODS zpoplatnit nemoci. Za mozkovou mrtvici 
až 35 tisíc korun, za operaci kýly až 22 tisíc korun. To je ale lež, která má sloužit 
k tomu, aby sociální demokracie zmanipulovala voliče a odradila je od volby ODS.

 STOP  dluhům a nezaměstnanosti STOP  dluhům a nezaměstnanosti

Konec zneužívání dávek
Došlápnout si chtějí občanští 

demokraté také na fl ákače, kteří 
jen pobírají dávky a nesnaží se 
pracovat. Sociální podpora bude 
především pro sociálně potřeb-

né – jako jsou zdravotně posti-
žení, senioři, rodiče s malými 
dětmi nebo studenti.

„Prosazujeme adresné rozdě-
lování sociálních dávek. Je lepší 

nechat rodinám nízké daně a tím 
i více peněz než jim je vzít a ná-
sledně vyplácet v dávkách. Jsou 
tak zvýhodněny ty rodiny, kde 
alespoň jeden z rodičů pracuje,“ 
říká k návrhům lídr ODS.

ODS také plánuje motivovat 
nezaměstnané, aby se práci ne-

vyhýbali. „Těm, kdo pobírají 
dávky hmotné nouze déle než 
půl roku, bude část těchto dá-
vek vyplácena nepeněžně. Po-
kud budou aktivní, budou jim 
dávky vypláceny v hotovosti 
v plné výši,“ plánují občanští 
demokraté.

„Nechápu, proč by Občanská de-
mokratická strana měla zpoplatňovat 
nemoci. Vymysleli si to, aby zmátli 
občany,“ říká čtyřiačtyřicetiletý zed-
ník Josef Malý z Pardubic. 

ČSSD na svých billboardech navíc 
slibuje, že zruší zdravotnické poplat-
ky. Podle odborníků to ale povede 
k citelnému zhoršení lékařské péče. 
Zase se zaplní čekárny, budou nespo-
kojeni pacienti i lékaři. Aby to ČSSD 
ufi nancovala, zvýší daně, a lidé tak 
zaplatí mnohokrát víc než 30 Kč!

„Díky poplatkům vůbec poprvé 
došlo k tomu, že zdravotní pojišťov-
ny nepotřebovaly dofi nancování od 
státu a že se zlepšila lékařská péče,“ 
říká poslanec a zároveň lékař Jozef 
Kochan (ODS) z Trutnova.

Aby ČSSD znechutila lidem volbu 
ODS, vytáhla navíc luxusně vybave-
né modré sanitky, které mají 
brázdit republiku a lži o pla-
cení za nemoci rozšiřovat. 
Zdravotnictví v rukách 
ČSSD a Davida Ratha 
ale bylo a bude v ka-
tastrofi ckém stavu, 
to potvrzují také 
lékaři. 

ODS před 
Sněmovnu 

postavila 
zdemolovanou 

oranžovou 
sanitku.



Jak bojujete s nezaměstnaností?ANKETA

Iveta Rebická, 55 let, prodavačka, 
nyní nezaměstnaná
„O práci jsem přišla letos v únoru. 
Pracovala jsem v obchodě s potravinami. 
Obchodu se dařilo, ale šéf ho musel pro-
dat, protože prodělával s jinou fi rmou. 
Práci hledám, ale na úřadu práce mi dali 
malou šanci. Přesto se nevzdávám.

Karel Dominik, 33 let, programátor, 
nyní nezaměstnaný

„Konkurence je v mém oboru silná, ale o práci se nebojím. 
Uvažuji, že bych si zařídil živnostenský list nebo otevřel fi rmu. 

Budu se rozhodovat až po volbách. Pokud se, nedejbože, 
dostane k moci levice, tak jdu pracovat do zahraničí.

Lubomír Lízal, 40 let, 
expert z Ekonomické skupiny odborníků (ESO) 
„Zvyšování odvodů ze mzdy, jak navrhuje ČSSD, jen zvýší zaměst-
navatelům náklady na práci. Není pochyb o tom, že to bude mít za 
následek další propouštění. Asi 50 tisíc lidí může po takové změně 
přijít o práci. Tohle není protikrizové opatření.“

54pracovní místa

  Odhalil jste srdcové eso 
v předvolební kampani – recept 
na narůstající nezaměstnanost. 
Mohl byste shrnout, jak mohou 
lidé najít práci?
Je jasné, že práci lidem nabídne 
hlavně podnikatelský sektor. 
A proto chci vytvořit podmínky 
pro svobodnější podnikání. Naším 
záměrem je podnikatele motivovat 
a povzbudit je k tomu, aby se 
nebáli nezaměstnaným práci 
nabídnout nebo pracovní místa 
udržet. A nezaměstnané motivovat 
přístupem, kdy by byli ti aktivní 
zvýhodněni při hledání nové práce, 
zatímco ti pasivní by o sociální 
dávky mohli přijít. 

 Jak se plány ODS odlišují 
od záměrů ČSSD?
Staré recepty ČSSD vedou k vy-
soké nezaměstnanosti. Je nutné 
si uvědomit, že za poslední vlády 
sociální demokracie byla průměrná 
výše nezaměstnanosti, a to v době 
hospodářského růstu, jen o málo 
nižší než dnes, v době světové 
krize. Nemotivační sociální síť 
a nepružný pracovní trh přispěly 
především k obrovské dlouhodobé 
nezaměstnanosti nad jeden rok, 
která za vlády ODS poklesla skoro 
o polovinu. Sociální demokracie 
chce zvyšovat daně a odvody, a tím 
jen vytvoří další armádu dlouhodo-
bě nezaměstnaných.

  Co tedy konkrétně navrhu-
jete?
Zaměstnavatelům nabídneme slevy 
na sociálních odvodech za vytvo-
ření nového pracovního místa. 
Podpoříme vytváření částečných 
úvazků pro znevýhodněné skupiny 
na trhu práce, například pro rodiče 
s malými dětmi, studenty nebo 
starší spoluobčany. Zpružníme pra-
covní právo, které je dnes velkou 
brzdou nabírání nových pracovních 

sil. Zvýhodníme práci na dohodu, 
uvolníme využívání smluv na dobu 
určitou, umožníme pružnější pra-
covní dobu a rozšíříme alternativní 
modely zaměstnávání, například 
z domova. Nezaměstnaným dáme 
příležitost začít podnikat, i když 
budou brát podporu v nezaměst-
nanosti. Tím jim umožníme snazší 
start podnikání. A hlavně nechce-
me zvyšovat daně ani odvody.

  Nebude to pro státní roz-
počet velká zátěž?
Naopak. Čím dříve budou neza-
městnaní úspěšní v hledání práce, 
tím méně bude muset stát zaplatit 
na sociálních dávkách. Navíc 
budou tito aktivní lidé odvádět 
do rozpočtu daně a odvody. 

Nabízím lidem práci!Neslibujte sociální dávky. 
Chceme práci!

PRAHA (dir) - Statisíce lidí jsou 
na dlažbě. Blíží se volby, a proto ČSSD 
slibuje další sociální dávky. Tedy po-
kud jim volič dá svůj hlas v květnových 
volbách. „To my ale nechceme,“ volají 
někteří nezaměstnaní. „Nepotřebujeme 
almužnu, ale práci!“ A není divu. Kaž-
dý si může spočítat, že pokud budou 
na sociální podpoře, jejich situace se 
bude zhoršovat. 

„No jo, najdi si práci – to se lehce řekne. 
Jenže podniky dál krachují a propouštějí. 
Nové lidi neberou. Jak z toho ven?“ ptá se 
Lukáš Dlabaj z Ostravy. Kvůli ekonomické 
krizi vloni přišel o práci zámečníka. „Práci si 
poctivě hledám. Moje rodina je teď závislá jen 
na malém příjmu mé ženy,“ dodává. Takový 
případ není jediný. Krize po svém pustošení 
v Česku zanechala víc jak 550 tisíc lidí bez 
práce. Řada z nich se kvůli tomu zadlužuje. 

„Jako dobrý nápad vidím návrh ODS, že by 
lidi bez práce mohli zkusit podnikat, ale záro-
veň nepřijdou o podporu,“ přikyvuje Dlabaj, 
který o podnikání na vlastní noze už uvažoval. 

Jestli ODS své návrhy bude moct prosadit, 
ukážou až letošní volby. Voliči si můžou sami 
vybrat, zda dají přednost práci, nebo sociál-
ním dávkám. Zatímco ODS slibuje 170 tisíc 
pracovních míst, ČSSD chce zvyšovat daně 
a fi nancovat z toho sociální dávky.

Nabízím lidem práci!

ODS na základě doporučení Ekonomické skupiny 
odborníků (ESO) představila sadu opatření, 
která vytvoří za jeden rok
prostor pro vznik až 170 tisíc 
nových pracovních míst.

„Chci podnikatele motivovat 
a povzbudit je k tomu, aby se 
nebáli nezaměstnaným práci 

nabídnout.“ 

PRAHA (dir) – Nový volební lídr ODS Petr Nečas představil všechny plány občanských 
demokratů, které chtějí naplnit, pokud vyhrají v květnových volbách. ODS má řešení 
pro zaměstnanost, proti zneužívání sociálních dávek, pro podnikání a proti dluhům.

Řešení ODS pro pracovní místa
1. Motivace vzniku nových pracovních míst

2. Podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat 

3. Více částečných úvazků 

4. Výhodnější práce na dohodu 

5. Uvolnění smluv na dobu určitou 

6. Pružnější pracovní doba 

7. Alternativní modely zaměstnávání



Je to tak. Když dneska 
jdeme k doktorovi nebo 
do lékárny, nikdy nevíme, 
jestli budeme platit. 
Regulační poplatky, které 
zavedla ODS, fungovaly 
a pomáhaly pacientům 
do té doby, než v systému 
udělala zmatek ČSSD.  

ČSSD zavedla chaos 
ve zdravotnictví 

Kdo z nás teď přesně ví, jak to je? V které nemocni-
ci nebo lékárně se neplatí? Většině lidí tento chaos vadí 
mnohem víc než samotné poplatky. „Já radši zaplatím 
třicet korun za recept, než abych stála frontu a měla ho 
zadarmo,“ řekla mladá žena v lékárně v Kolíně. Stej-
ně to dělá s návštěvami u lékařů. „Kde hradí po-
platky kraj, tam bývá víc lidí, proto tam necho-
dím.“ Lékaři z krajských nemocnic připouštějí, 
že jim přibyli pacienti poté, co tu ČSSD začala 
proplácet poplatky. Naopak praktičtí lékaři 
si zavedení poplatků pochvalují: „Lidé už 
k nám nechodí s každou rýmou, na ty oprav-
du nemocné tak máme víc času.“ 

Podle statistik se díky poplatkům šetří pe-
níze za levná ošetření i levné léky, více peněz 
tak zbývá na léčbu závažnějších chorob nebo 
drahé operace. V roce 2008 získaly zdravotní 
pojišťovny pět miliard korun navíc 
právě na tuto péči. ODS udělá 
vše pro to, aby ve zdravot-
nictví skončil dosavadní 

chaos.  

76zdravotnictví

„Pacienti mají špičkovou, ale velmi 

drahou péči“
říká přednosta Kardiocentra pražského Institutu 
klinické a experimentální medicíny Jan Pirk

„Pacienti mají špičkovou, ale velmi„Pacienti mají špičkovou, ale velmi

Nemocné chrání 

limity

  Když přirovnáte péči 
na vaší klinice k automobi-
lům, jaká by to byla značka? 

Dá se říci, že se naši pacienti 
vozí v mercedesech, nebo po-
kud bychom chtěli zůstat u na-
šeho výrobce, tak v superbech. 
Zákroky, prostory i zázemí 
u nás v posledních čtyřech 
letech skutečně odpovídají té 
nejvyšší úrovni, kterou najdeme 
na Západě. 

  Jaký medicínský 
zákrok považujete za oprav-
dovou špičku ve svém oboru, 
která navíc prokazatelně 
zachraňuje životy? 

Každá srdeční operace 
nemocnému ohromně pomůže, 
ale skutečně zachráněné životy 
v posledních šesti letech přines-
lo umělé srdce, odborně ozna-
čované jako mechanická srdeč-
ní podpora. To dáváme lidem, 
kterým často zbývá pouhých 
pár dní, nebo dokonce hodin 
života. Ceny srdečních operací 
se pohybují od 300 tisíc korun 
až po cenu umělého srdce, kde 
jenom spotřební materiál vyjde 

na zhruba 2,5 milionu korun. 
To by samozřejmě nešlo dělat 
bez pochopení a přispění VZP 
a také sponzorů.

  Budou na takové drahé 
zákroky peníze i v budouc-
nosti? 

Pokud se prosadí smyslu-
plná reforma zdravotnictví, 
vidím budoucnost optimistic-
ky. Ona už tu vlastně taková 
reforma málem proběhla, ale 
myslím, že nebyla dobře vy-
světlena normálnímu českému 
pojištěnci.

  Jak vy sám vnímáte 
pojem solidarita ve zdravot-
nictví?

Rozumím mu tak, že občané, 
kteří patří k těm šťastným 
a netrpí závažným nebo život 
ohrožujícím onemocněním, 
svojí troškou přispějí těm, 
co toto štěstí nemají. Čili že 
si koupí třeba levný Anopyrin 
ze svého nebo s banálním 
onemocněním neběží hned 
k lékaři, ale zůstanou doma. 
Solidarita také znamená, 

že neplýtváme prostředky 
veřejného zdravotního pojiš-
tění. Na Západě za desítky let 
nevymysleli nic chytřejšího 
než zamezit tomuto plýtvání 
zavedením fi nanční spoluú-
časti.

  Vadí vašim pa-
cientům tzv. regulační 
poplatky?

Ani jednou se 
nestalo, že by nám 
někdo odmítl 
zaplatit za den 
pobytu 
v nemocni-
ci, a my se 
také snaží-
me, aby se 
u nás všichni 
cítili dobře 
a aby tu 
nikdo neležel 
ani hodinu navíc. 
Pacienti se nás často zeptají, 
kolik tato operace stála 
z veřejného pojištění, a pak 
říkají: „300 tisíc korun, tak to 
by mě nikdy nenapadlo, že je 
to tak drahé.“

„Pacienti mají špičkovou, ale velmi„Pacienti mají špičkovou, ale velmi

drahou péči“drahou péči“
říká přednosta Kardiocentra pražského Institutu 

Jan Pirk
že neplýtváme prostředky 
veřejného zdravotního pojiš-
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nestalo, že by nám 
někdo odmítl 
zaplatit za den 

ale skutečně zachráněné životy 
v posledních šesti letech přines-
lo umělé srdce, odborně ozna-
čované jako mechanická srdeč-
ní podpora. To dáváme lidem, 
kterým často zbývá pouhých 
pár dní, nebo dokonce hodin 
života. Ceny srdečních operací 
se pohybují od 300 tisíc korun 
až po cenu umělého srdce, kde 
jenom spotřební materiál vyjde 

Rozumím mu tak, že občané, 
kteří patří k těm šťastným 
a netrpí závažným nebo život 
ohrožujícím onemocněním, 
svojí troškou přispějí těm, 
co toto štěstí nemají. Čili že 
si koupí třeba levný Anopyrin 
ze svého nebo s banálním 
onemocněním neběží hned 
k lékaři, ale zůstanou doma. 
Solidarita také znamená, 

u nás všichni 
cítili dobře 
a aby tu 
nikdo neležel 
ani hodinu navíc. 
Pacienti se nás často zeptají, 
kolik tato operace stála 
z veřejného pojištění, a pak 
říkají: „300 tisíc korun, tak to 
by mě nikdy nenapadlo, že je 
to tak drahé.“

u nás všichni 

nikdo neležel 
ani hodinu navíc. 
Pacienti se nás často zeptají, 
kolik tato operace stála 
z veřejného pojištění, a pak 
říkají: „300 tisíc korun, tak to 
by mě nikdy nenapadlo, že je 
to tak drahé.“

Nemusíme mít žádné obavy. Pět tisíc 
(lidé ve věku 18 až 65 let) nebo dva a půl 
tisíce korun ročně (ti ostatní). Díky opat-
ření ODS nezaplatíme za lékařskou péči 
ani o korunu víc. 

Limity chrání chronicky a těžce nemocné 
i rodiny s vážně nemocnými dětmi. Nemu-
sí jít ale jen o zvlášť těžkou chorobu, méně 
zaplatí i lidé s vysokým tlakem, cukrov-
kou nebo psychickými a jinými problémy. 
„Mám Parkinsonovu chorobu a neurologa 
navštěvuju každý měsíc,“ říká 70letý muž, 
který na svou nemoc užívá drahé léky. 
Za minulý rok zaplatil díky limitům jen 
2 500 korun, ačkoliv jinak by ho nemoc stá-
la téměř 30 tisíc korun. To už by byl značný 
zásah do rodinného rozpočtu důchodce. 

V praxi je to tak, že jestliže lidé přesáh-
nou roční ochranný limit, dál sice hradí po-
platky i léky, ale pojišťovna si jejich platby 
eviduje a peníze nad limit poté vrátí. Jsou 
i pacienti, kteří limit přesáhnou už v únoru 
nebo březnu a po zbytek roku je jejich léčba 
bezplatná.  

Blanka Polanská (73), Praha
Cukrovka, vysoký tlak

Richard Lukeš (36), Tábor
Vysoký tlak

Dita Dvořáková (28), Třinec 
Migréna

2.500,- 5.000,- 5.000,-
zaplatila zaplatil zaplatila

22.259,-
měla zaplatit

29.011,-
měl zaplatit

25.225,-
měla zaplatit

Jak limity ovlivnily vaše výdaje na péči
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ZnásilněnéZnásilněné konečně 
dostanou odškodnění 

„Novela se týká celé 
řady trestných činů, 
při nichž je morální 
újma vyšší než případ-
ná materiální. To je 
například trestný čin 
znásilnění, pohlavního 
zneužívání, sexuálního 
nátlaku nebo pomlu-
vy,“ vysvětluje Pospí-
šil.

Před několika roky 
byla na diskotéce zná-
silněna i Lenka ze Zá-
břehu na Moravě. Ani 
s časovým odstupem se o 
něm nechce příliš zmiňo-
vat. „Ponesu si to v sobě 
celý život. Kdyby to šlo, 
tak bych to vymazala 
z paměti. Popisování po-
drobností u soudu pro 

mě bylo strašné. Stydě-
la jsem se,“ svěřuje se 
Lenka. Domáhat se od-
škodnění za psychickou 
újmu u civilního soudu 
proto okamžitě zavrhla. 
„Dvakrát popisovat tu 
hrůzu, co jsem zažila, ne-
byla schopná. Nikomu to 
nepřeji, ale pokud se to 
opravdu někomu stane, 

tak by nový zákon určitě 
pomohl,“ myslí si Lenka. 
Návrh ODS proto vítá. 
„Minimálně by to byla 
pro podobně postižené 
ženy jako já satisfakce,“ 
dodala.

Podle stávající praxe 
může oběť brutálního 
trestného činu od pacha-
tele v trestním řízení žá-

dat pouze náhradu za po-
škozené oblečení či věci. 
Odškodnění za samotný 
traumatizující zážitek 
požadovat může, ale pa-
radoxně pouze prostřed-
nictvím občanskoprávní 
žaloby v novém řízení. 
„Poté má šanci, že na 
konci něco vysoudí,“ při-
pomíná Pospíšil.

ZÁBŘEH (hlu) – Konečně se nám dostane satisfakce. To si 
přes doživotní psychické trauma myslí znásilněné ženy 
o novele trestního řádu, kterou navrhl poslanec ODS a ex-
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Novela totiž dramaticky 
zlepší a zjednoduší situaci obětí brutálních trestných činů. 

Soc. dem. bojkotuje konkurenci
Sociální demokracie 

v té věci za osm let ne-
udělala vůbec nic. Až 
vláda pod vedením ODS 
zahájila (a Fischerova 
vláda dokončila) jednání 
o zajištění dlouhodobého 
fi nancování regionální 
a dálkové osobní dopra-
vy na železnici. Minister-
stvo ovšem nechalo při 
objednávání rychlíkové 

přepravy otevřenou mož-
nost, aby budoucí vláda 
na větší část tratí vybra-
la dopravce v otevřené 
soutěži. Zato kraje postu-
povaly při objednání re-
gionální dopravy přesně 
naopak.

Sociálnědemokratičtí 
hejtmani opět pro konku-
renci neudělali nic a uza-
vřeli desetileté smlouvy 

s Českými drahami. Vstup 
soukromých dopravců se 
tak odkládá na neurčito. 
Dodejme ústy místopřed-
sedy ODS Petra Bendla: 
„Povede-li ODS budou-
cí vládu, budeme trvat 
na tom, aby byl využit  
alespoň prostor pro vstup 
konkurence na rychlíkové 
tratě otevřený Minister-
stvem dopravy!“

KOLÍN (red) - Je starou pravdou, 
že konkurence je přínosná 
především pro zákazníky – 
snižuje ceny, zvyšuje kvalitu 
služeb. Pokud někde mohla 
být zavedena, ale není, je to 
nepochybně škoda a biti na 
tom jsou právě zákazníci. 
Nejinak je tomu na české 
železnici, kde se již mohl 
připravovat skutečně masivní 
vstup soukromých dopravců.

Konkurence by náhradu starých vozů za nové 
významně zrychlila.

Ústavní zákon o rozpočtové 
kázni a odpovědnosti má skon-
covat s věčným zadlužováním. 
„Když ministr nebo poslanec 
podpoří zadluženou budouc-
nost, dostane menší výplatu, 
než když se bude chovat ro-
zumně,“ vysvětluje účel navr-
hovaného zákona ekonomický 
expert ODS Martin Kocourek. 

V návrhu přitom nechybí ani 
kolektivní odpovědnost – vlá-

da by totiž musela automaticky 
požádat poslance o důvěru ve 
chvíli, kdy by se během svého 
vládnutí odchýlila od zdravého 
hospodaření. 

Přestože levice vzápětí po 
představení tohoto návrhu 
spustila randál a obvinila ODS 
z populismu, ekonomům se ná-
vrh líbí. Navíc jde na politické 
scéně o jediný návrh, který se 
snaží seriózně řešit dluhovou 

past, do které bychom se všich-
ni zřítili po případné výhře Pa-
roubkovy strany v nadcházejí-
cích volbách. 

Levice drancuje 
ostošest

ODS chce o návrhu jednat 
s dalšími stranami, i když si 
nedělá iluze o momentálních 

šancích: „Levice jako vždycky 
slibuje všechno všem. Kdyby 
vyhrála volby a měla rozdat jen 
část peněz, na které teď vábí vo-
liče, došlo by k rozvratu hospo-
dářství,“ dodává expert ODS.

Pokud by ČSSD i ostatní stra-
ny po přijetí tohoto zákona hos-
podařily jako dosud, jejich man-
želky by se zřejmě na výplatní 
pásku svých mužů nedívaly 
zrovna rády.

Klepneme nezodpovědné politiky
přes prsty

Praha (dob) – Tak to tu ještě nebylo! ODS přichází s převratným 
návrhem ústavního zákona, podle kterého by ministři a poslanci 
„ručili“ svými platy za kvalitu státního rozpočtu!

Odpovědná
    řešení
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RÁDA 
HLADÍM TYGRA!

„K volbám 
samozřejmě 
půjdu. A měl 
by jít každý, 
komu záleží 
na budoucnosti 
naší země.“

PRAHA (frý) – Zpěvačka Eva Pilarová, hvězda, která stále 
září. Koncem března a v dubnu oslavila sérií pěti koncertů 
50 let na scéně. Prozradila JASNĚ, jak si užívá života a co 
má nejradši. K volbám Eva Pilarová půjde, 
nechce návrat komunistů.

  Loni jste oslavila velevýznam-
né životní jubileum. Jaké byly oslavy, 
bouřlivé?  
Oslavy byly skutečně bouřlivé, ale tro-
chu jiné, než byste možná čekali. Slavila 
jsem několika koncerty – třeba na  hradě 
Houska, na Mezinárodním jazzovém 
festivalu v Dubé nebo na  jazzovém večeru 
v Kladně. Nejbouřlivější určitě byla oslava 
v Trutnově na rockovém Open Air festiva-
lu, kde mladé publikum se mnou zpívalo 
písničky z šedesátých let. Po každé skladbě 
nastala vřava jako za totality, když naši 
hokejisté dali branku Rusům. S vynikajícím 
zpěvákem Matějem Ruppertem jsme za-
vzpomínali v duetech Láska nebeská a Tam 
za vodou v rákosí na Waldemara Matušku 
a pak mě přes 15 000 diváků i s Matějem 
zazpívalo Hodně štěstí, zdraví. Ve fi nále 
mně zakladatel festivalu Martin Věchet  
udělil titul Královna festivalu a dokonce 

došlo i ke korunovaci. Trutnov považuji za 
svůj životní koncert. 

  Na Karlštejně jste se zase zúčastnila 
Koncertu královen. Užívala jste si pocitů 
královny na hradě krále a císaře Karla?
Vůbec jsem na to nestačila myslet, zvlášť 
když jsem musela jít jako ostatní „králov-
ny“ na jeviště podzemní chodbou v dlouhé 
toaletě a na vysokých podpatcích. Ale 
jinak to byl pro mě velmi příjemný večer. 
Mimo jiné jsem zpívala s mladičkým, ale 
skvělým Vojtou Dykem, že „Je nebezpeč-
né dotýkat se hvězd“ a dostala dodatečně 
k narozeninám neskutečný dárek: certifi kát 
NASA, že v souhvězdí Lyry byla po mně 
pojmenována hvězda – Pilarka.

  Stihla jste i nějakou tu dovo-
lenou, nebo na ni pro samé slavení 
nezbyl čas?

Dovolenou jsem neměla, ani o ni nesto-
jím, stačilo mi, že jsem byla na chalupě, 
odkud jsem vyjížděla „slavit“.
 

 Projela jste půlku zeměkoule. 
Kam byste se ještě chtěla podívat? 
Nebo je nějaké oblíbené místo, kam se 
ráda vracíte?
Je pravda, že jsem projela hezký kus 
světa. Severní i Jižní Ameriku, Austrálii, 
kus Afriky i Asie, skoro celou Evropu, 
ale nikdy jsem nebyla v Římě. Tam bych 
se chtěla podívat a doufám, že si to přání 
ještě splním. Oblíbené místo, kam se ráda 
vracím? No přece domov!

  Který kus České republiky byste 
nám doporučila k výletu?
Mám ráda kraj kolem Berounky. Do 
doby, než jsem si pořídila chalupu, jsem 
se jezdívala na Berounku koupat. Teď 

dost často jezdím do Nižboru – kama-
rád módní návrhář Osmany Laffi ta tam 
koupil bývalou hvězdárnu. Je to úžasná 
romantika, navíc tam můžu hladit obrov-
ského sibiřského tygra, který je neoby-
čejně milý a připadá mi ochočenější než 
náš kocour.  

  Volna si příliš neužijete – koncer-
tujete, fotografujete, krotíte počítačové 
programy… Zapomněl jsem na něco?
Sem tam napíšu i nějakou kuchařku, loni 
mně vyšla už sedmá v pořadí, tentokrát 
s názvem Zvěřinové hody. 

  Před časem jste s tehdejším stře-
dočeským hejtmanem Petrem Bendlem 
objížděla domovy seniorů a snažila 
se popularizovat počítače, respektive 
internet. Co vás přimělo k tomu, že jste 
se dala na osvětu?

Říkala jsem si, že ti senioři nejsou zas tak 
o moc starší než já, a když jsem se mohla 
naučit na počítači já – blondýna – tak proč 
by se nenaučili oni? Kdysi jsem slyšela 
slova dámy, které bylo přes devadesát let, 
že kdo má počítač, není nikdy sám. Je to 
stoprocentně pravda. Mám radost z kaž-
dého mailu, který mně senioři z domovů 
napíšou, jsem ráda, že jsem je přesvědčila.  

  Vy si s počítači i se světovou sítí 
rozumíte, je to tak?
Ledacos jsem už pochytila a doufám, že 
ještě něco dalšího zvládnu. Musím přece 
jít s dobou!

  Půjdete k parlamentním vol-
bám? A proč je podle vás důležité, 
aby lidé volili?
K volbám samozřejmě půjdu. A měl by jít 
každý, komu záleží na budoucnosti naší země. 

  Co by podle vás voliči měli mít 
při vhazování svého hlasu do volební 
urny na paměti?
Že jejich hlas může rozhodnout o tom, 
jestli u nás bude demokracie, nebo jestli 
budeme nenápadně, leč soustavně manipu-
lováni tam, kde jsme byli čtyřicet let. 

Vášnivá cestovatelka. 
Procestovala kus světa.

Dvě zbraně Evy Pilarové. 
Křišťálový hlas i krása.

Přijďte
k volbám
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Bicí, to je moje!
Přestože první zkušenosti s hud-

bou tehdy sedmiletého Davida 
Vodrážku příliš nenadchly a hra 
na klavír, kam ho rodiče přihlásili, 
ho moc nebavila, u hudby zůstal. 
„Na základní škole jsem chodil 
zpívat do sboru. Bylo to ale spíš 
proto, že jsem byl rošťák a účastí 
na pěveckých soutěžích jsem si 
vyžehlil dvojku z chování,“ vzpo-
míná David Vodrážka. Ve 14 letech 
však našel „to pravé“. „Táta hrál 

s tanečními orchestry na bicí a se-
hnal mi učitele. O pár let později 
jsem vystřídal pár rokenrolových 
kapel, až jsme založili Screwballs 
a s nimi hraji už 19 let.“

Skladby, které dnes David 
Vodrážka se svou skupinou hraje, 
tvoří především klasika 50. let 
od Elvise Presleyho či Chucka 
Barryho. V repertoáru však 
nechybí ani vlastní skladby, které 
skupina dokonce vydala na CD. 

Kdyby dnes nebyl politik, byl by pravděpodobně 
profesionální hudebník. Hudba ho totiž provází 

od dětství a bubny představují dnes již 
neodmyslitelnou součást jeho života. 

Řeč je o jedničce pražské kandidátky 
Davidu Vodrážkovi. 

Nebojím se 
říkat věci 
otevřeně

„Doktor z hor“ má řadu zálib – psy, 
hory, lyžování, golf, fi lm,  četbu … 
A i když je jeho čas naplněný povin-
nostmi, dokáže si najít chvilku i pro 
sebe a rodinu. „Dobíjení jeho baterek“ 
pak skutečně stojí za to!  „Jak vypadá 
můj ideální relaxační den? Mám dva 
labradory, se kterými každé ráno obejdu 
rybník v Dolcích. O tuto procházku 
je přece nemohu připravit a já se 
na čerstvém vzduchu doslova nastartuji. 
Pak si s rodinkou vyšlápneme  z Malé 
Úpy na Sněžku, dále na Luční boudu, 

Výrovku, Liščí horu, Černou horu až 
do Janských Lázní – to je bratru tak 25 
kilometrů,“ směje se Kochan. Jak sám 
říká, v zimě dává přednost sjezdovkám 
v Peci pod Sněžkou nebo Černém 
Dole. Jeho velkým koníčken je také 
golf a v domovském klubu v Mladých 
Bukách se zasadil o zřízení golfové 
školy pro děti. „Golf učí člověka konat 
vše precizně a plně se na tuto činnost 
soustředit, jinak prohrajete,“ říká Jozef 
Kochan. A tak je to asi i v životě, když 
nechcete dělat věci  jen povrchně.

Okolo Sněžky na lyžích i pěšky!

„Když jsem si v roce 2005 při hokeji 
zlomil ruku a nemohl jsem několik 
měsíců řídit auto, začal jsem jezdit 
vlakem a postupně odkrýval krásy 
dopravních staveb. Byl jsem fascinován 
novým pohledem na známou krajinu, 
architekturu nádražních budov 
a rozestavěné dopravní koridory,“ 
vzpomíná dnes na to, kdy a jak se v něm 
záliba probudila, a dodává: „Pokaždé 
když jsem projížděl známou trasou, těšil 
jsem se, že uvidím, co se za tu dobu 

podařilo postavit. Tato fascinace ve mně 
zůstala i poté, co mi sundali sádru.“ 

Jeho postoj k veřejnému dění také plně 
koresponduje s jeho touhou po svobodě. 
„Vždyť největší svobodou člověka je 
možnost říct veřejně a otevřeně svůj 
názor, beze strachu z perzekuce.“ 
A pokračuje vyznáním obdivu k těm, 
co to dokážou: „Obdivuji nesmírnou 
odvahu Milady Horákové, která se 
nebála stát za svým názorem bez ohledu 
na následky.“ 

Daniel Petruška má vze-
zření boxera těžké váhy, ale 
je to liberál. Ze všeho nejvíc 

si váží svobody, soukromí 
a volnosti. Jeho velkou 

zálibou jsou dopravní pro-
středky a stavby. Proto 
se rád projíždí na svém 

chopperu a jen tak 
se kochá krajinou.

Nebojím se 
říkat věci 
otevřeně
Daniel Petruška

zření boxera těžké váhy, ale 
je to liberál. Ze všeho nejvíc 

si váží svobody, soukromí 

zálibou jsou dopravní pro-

Bicí, to je moje!
Kdyby dnes nebyl politik, byl by pravděpodobně 

profesionální hudebník. Hudba ho totiž provází 

Bicí, to je moje!Nadhled 
se vyplatí

Okolo Sněžky na lyžích i pěšky!
Přestože první muž královéhradecké kandidátky, lékař Jozef Kochan, není rodák 
z východních Čech, ale pochází ze Slovenska,  Krkonoše zná jak málokdo. 

Řeč je o ústeckém lídrovi ODS Petru Gandalovičovi. 
„Žádná jiná lidská aktivita neumožňuje uvědomovat si 
tak intenzivně, jak je člověk malý proti krajině, řekám či 
horám,“ říká exministr zemědělství.

Pilotní průkaz má Gandalovič už řadu let a jeho největší 
vášní je létání na bezmotorových klu-

zácích. „Nahoře se  člověk musí 
spoléhat jen sám na sebe, musí umět 
okamžitě vyhodnotit situaci a za-
reagovat na ni, aby letadlo udržel 
ve správné výšce. Technicky je to 
sice náročný sport, ale já si při něm 

vždy skvěle pročistím hlavu.“ 
Jako každý sport, ani létání 

se neobejde bez občasných 
karambolů. „Kdysi, ještě 
na Rogallově křídle, jsem si 
málem šeredně natloukl. To 
mě natolik poučilo, že dnes již 
neriskuji a dodržuji předpisy, 
abych udělal maximum proti 
jakémukoli problému,“ uzavírá 
Gandalovič. 

Na létání ho snad nejvíce přitahuje 
„nadhled z výšky“. Ten se dá podle 
něho uplatnit i v životě. Pro politiku 
to platí dvojnásob.

Sport? 
Autoturistika 
by mi šla

Beskydy jsou naštěstí hodinu 
jízdy autem, a tak není pro-
blém vyjíždět si na rodinné 
výlety. Hory, les i hezká 
místa ke koupání – to je to, 
co si rodinka Drobilových 
užívá nejraději. Nasednou 
do auta a pryč z města. Ale 
autoturistika po kraji není to 
jediné, čemu Pavel Drobil 
propadl. „Vyjíždíme na kole. 
Beru s sebou ale svoje holky, 
čímž se sníží náročnost trasy 

na únosnou mez. A když už 
je hodně zle, jdu jen tak pro 
kondici do posilovny.“ Navíc 
vloni přibyl Pavlu Drobilovi 
nový koníček – psaní, počty, 
kreslení, vlastivěda a podobně. 
Starší dcera se totiž stala prv-
ňáčkem. Na oplocené zahradě 
u bytového domu, kde bydlí, je 
znát, že jeho obyvatelé myslí 
na děti. Dřevěné prolézačky 
a skluzavka tam vyrostly právě 
pro holky Drobilovy.

Právník a lídr moravskoslezské 
kandidátky Pavel Drobil má, jak sám 
říká, o zábavu postaráno: „Doma mám 
hned tři ženy – manželku a dvě dcery –, 
a tak na sporty, které by mě tolik bavily, 
moc času nezbývá.“ 
A hned dodává: „Mým hlavním sportem 
je tedy autoturistika. Vždycky jde o to, 
najít místo, kde lze bez rizika »vypustit« 
děti do volné přírody.“
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Zpráva ČTK: Taliban před 
hodinou oznámil, že unesl 
Jiřího Paroubka. Usáma Bin 
Ládin požaduje 2 miliony 
dolarů… Jinak ho prý pustí!!!

Povídá Petra Paroubkovi: 
„Já nechápu, co by ti lidé 
chtěli. Dneska říkali v televizi, 
že jim nestačí  5 000 korun, 
a mně dneska ještě zbylo.“

Ekonomický expert ČSSD 
Bohuslav Sobotka vydá-
vá novou kuchařku pro 
obyvatele. Její název zní 
„Voda 100x jinak“!

„Strejdo, jak vy stahujete 
králíka?“ – „Já se s tím 
nepářu. Když je v televizi 
Paroubek, tak ho přidržím 
před obrazovkou a on vyletí 
z kůže sám!“

„Chci vaše dobro!“ řekl 
ministr fi nancí Bohuslav 
Sobotka. Všichni Češi 
začali své dobro okamžitě 
zakopávat v lesích!

Víte, co se stane, pokud 
se premiérem stane znovu 
Paroubek? Přijede se k nám 
podívat Alonzo a Vinnetou. 
Alonzo na velké ceny 
a Vinnetou na bledé tváře!

„Koho jsi volil?“ – „ČSSD.“ 
– „Jo tak to jsi byl TY?!“

zábava

Co není pravda aneb 
Lež má krátké nohy
ČSSD opakovaně nabízí dohodu o vedení slušné volební 
kampaně, každým svým nově zveřejněným inzerátem 
se však sama usvědčuje z pokrytectví a lhaní.

 volební noviny Občanské demokratické strany, četnost vydání: příležitostně, místo vydávání: Praha, číslo vydání: 1, datum vydání: duben 2010,
vydavatel: Občanská demokratická strana, hlavní kancelář, Jánský Vršek 13, 118 00  Praha 1, IČ: 16192656, ev. číslo: MK ČR E 19130
ZDARMA, náklad: 3 500 000 výtisků

ODS má podle lživé kampaně ČSSD prosazovat:

ČSSD také tvrdí, 
že ODS nesplnila smlouvu 
s voliči z roku 2006.

ODS se podařilo jednotlivé body 
smlouvy s voliči buď splnit, nebo 
v jejich řešení významně pokročit 
v 92% případů. Zbývajících 8% 
se týká jen daňového přiznání na 
jeden list a snížení horní sazby DPH.

Skutečnost

Jiří Paroubek obvinil 
vládu ODS, že způsobila 
za loňský rok schodek 
   286 miliard korun.

Podle údajů Ministerstva fi nancí 
byl loňský schodek 192 miliard ko-
run. ODS byla minulý rok u vlády 
jen 3 měsíce. Bez jejích účinných 
opatření by byl kvůli krizi schodek 
mnohem vyšší. Byla to ČSSD, která 
v době růstu ekonomiky stát osm let 
zadlužovala a dosahovala ročních 
schodků 100 miliard korun. V roce 
2008 zajistila vláda ODS nejnižší 
schodek za posledních více než 10 
let - necelých 20 miliard korun.

Skutečnost

za loňský rok schodek 
   286 miliard korun.

ODS nenavrhuje zvýšení 
spodní sazby DPH.

Skutečnost

3. OPT-OUT 
a privatizaci 
důchodového 
systému.

ODS nebude 
privatizovat 
důchodový 
systém. 
V zájmu zacho-
vání důstojných 
penzí i pro dnešní 
třicátníky a čty-
řicátníky ODS 
navrhuje dobro-
volné doplňkové 
spoření s vyve-
dením malé části 
důchodového 
pojištění do dů-
chodových fondů, 
jeden z nich bude 
státem garantova-
ný. Lidé si budou 
moci vybrat, 
jakému z nich 
dají přednost. 
Současný prů-
běžný důchodový 
systém zůstane 
zachován.

Skutečnost

systému.
ODS nikdy nenavrhovala 
vytvoření jakéhokoli sezna-
mu „placených nemocí“.  
Současný systém s regulač-
ními poplatky a ochrannými 
limity zajišťuje vyrovnaný 
chod zdravotnictví a chrání 
před vysokými výdaji na péči 
nejvážněji nemocné.

4. Placení 160 nemocí.

Skutečnost

1. Zavedení 
výpovědi bez 
udání důvodů.

ODS nikdy nenavr-
hovala a nenavrhuje 
zavedení výpovědi bez 
udání důvodů. ČSSD 
věří, že pokud tuto 
lež tisíckrát zopakuje, 
veřejnost uvěří.

Skutečnost

ODS naopak význam-
ně ulehčila rodinám 
s dětmi formou vyso-
ké slevy na dani a na 
vyživovaného rodiče. 
V roce 2008 rodinám 
s dětmi čisté příjmy 
stouply v průměru 
o 4 %. Například při 
čistém příjmu 19 tisíc 
korun rodina s dvěma 
malými dětmi neplatí 
žádné daně.

2. Snížení 
podpory rodinám 
s dětmi.

Skutečnost
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5. Privatizaci 
zdravotních 
pojišťoven.

Skutečnost

pojišťoven.

ODS nechce privatizovat
zdravotní pojišťovny.
Zachováme konkurenci pojiš-
ťoven pod kontrolou státu.

6. Zvýšení spodní 
sazby DPH.



Jiřímu Paroubkovi je jedno,

že kvůli zvýšení daní budou

fi rmy propouštět.

ČSSD chce zvýšit daně a sociální 

odvody, protože potřebuje vaše 

peníze na svoje sliby.

Vytvoříme a zachováme

pracovní místa, o která se 

nebudete muset bát, ale bez

vašeho hlasu to nepůjde.

Máme řešení pro pracovní místa.
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Více najdete na www.ods.cz


