
Vzhledem k tomu, že žádná ze stran 
nedosáhla takového výsledku, aby 
bylo zřejmé, že bude schopna sestavit 
vládu s jasnou většinou, doložitelnou 
150 ověřenými podpisy, a vzhledem 
k tomu, že prezidentem sestavená 
a jmenovaná úřednická vláda se nese-
tkala s podporou Parlamentu ani části 
veřejnosti, rozhodl se prezident Miloš 
Zeman k ráznému ukončení 

vleklé parlamentní krize. Ve dnech 
1.– 3. listopadu 2013 proběhne 
v Kongresovém centru v Praze 
slučovací sjezd dvou nejsilnějších 
levicových stran, ČSSD a KSČM 
se stranou SPOZ – bezesporu jedinou 
stranou odborníků, obratných poli-
tiků a skutečných osobností. Sloučená 
politická strana bude vystupovat 
pod novým názvem Strana lidu 

a inteligence – Zemanovci (SLIZ). 
Pozvání na ustavující sjezd již přijali 
zahraniční delegáti ze spřátelených 
zemí: běloruský prezident Aleksandr 
Lukašenko, kubánský prezident Raúl 
Castro nebo první tajemník Dělnic-
ké strany Koreje, předseda Komise 
národní obrany KLDR a vrchní velitel 
Korejské lidové armády, soudruh 
Kim Čong-un. 

Publikace, z níž bylo čerpáno/originál díla, je uložen(a) 

v Národní knihovně České republiky.

Historie se opakuje

POZOR 
ZMĚNA 
ČASU!

DOMÁCÍ CHUTNÁ 
NEJLÉPE

Z našich polí a statků

Vysočina – Kvalita potravin, přede-
vším z polského dovozu, je dlouho 
palčivým problémem domácích 
spotřebitelů. Nová vláda si tuto 
problematiku uvědomuje a přichází 
s jednoduchým řešením: Hlavním  
hygienikem, zodpovědným za 
kontrolu potravin, bude 1. listopadu 
jmenován Andrej Babiš, ministr 
fi nancí v nové prezidentské vládě 
Miloše Zemana. Vzhledem k tomu, 
že přibližně 60 % všech u nás pro-
daných potravin pochází z podniků 
Andreje Babiše, který s kvalitou nikdy 
nemá problémy, navrhlo ministerstvo 
fi nancí v této těžké době jednoduché 
řešení: Namísto drahých kontrol 
přestat prodávat potraviny od jiných 
výrobců.

Žďár nad Sázavou – Dlouho 
očekávaný vodní koridor, který 
měl propojit Dunaj, Odru a Labe, 
se rozroste. Slovenská strana se 
rozhodla připojit i řeku Váh. 
Z Prahy tak nebude problém dojet 
např. do slovenských Tater po vodě. 
Jako první se začne stavět úsek 
Trenčín – Uherské Hradiště, na české 
straně pak bude kanál pokračovat na 
Vyškov, Žďár nad Sázavou, Čáslav, 
Kolín a Mělník, kde vznikne pomy-
slný soutok Váhu, Vltavy a Labe. 
Stavba má být hotova do konce třetí 
pětiletky, tedy do roku 2029. V přípa-
dě, že do té doby nebude dokončena 
rekonstrukce dálnice D1, stane se 
kanál vítanou záložní cestou pro 
řidiče, kteří nechtějí trávit dlouhé ho-
diny v kolonách mezi Prahou a Brnem. 

Z domova

Praha – V pondělí 28. října 2013 zasedla k mimořádnému zasedání úřednická vláda pod 

vedením Jiřího Rusnoka, aby uctila památku velkého 28. října a projednala návrhy prezidenta 

Miloše Zemana v souvislosti s výsledky víkendových předčasných parlamentních voleb. 

V pondělí 28. 10. se ruší 

letní čas. Ruší se i zimní 

čas. Oba nahradí jednotný 

moskevský čas!

VÝSTAVBA KANÁLU 
VÁH - VLTAVA ZAČNE 
JIŽ V LEDNU
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Dobrý den, dámy a pánové,

již za několik dní nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny. 

Vzhledem k událostem posledních měsíců se zdá, že tentokráte 

nepůjde jen o tradiční souboj programů a osobností, na který jsme 

byli poslední léta zvyklí. Tyto volby rozhodnou o dalším směřování 

naší země, a jsou proto nejdůležitější od roku 1990.

Lidé jsou zklamáni z průběhu posledních let, nedůvěřují politikům 

a politice vůbec. Přiznávám, že za sebou máme těžké období. Nepo-

pírám chyby, které náš kabinet udělal. Musíme si však připomenout, 

že jsme po celou dobu procházeli hlubokou hospodářskou krizí, 

která zasáhla celý západní svět. Ještě v roce 2009 byl defi cit našeho 

státního rozpočtu ohromný a zadlužení stoupalo překotným tempem. 

Jedinou možností jak zamezit dalšímu propadu a stabilizovat hos-

podářství byly úsporné kroky. Některá opatření byla možná až příliš 

plošná a nebrala dostatečný ohled na skupiny lidí, které se ocitly 

v obtížné situaci. 

Podařilo se nám krizí projít a dnes máme přes všechny potíže 

stabilní ekonomiku, která je v Evropě považována za jednu z nej-

důvěryhodnějších. Státy, které šly cestou růstu na dluh, za to dnes 

platí mimo jiné vysokou nezaměstnaností. I když víme, že i u nás mají 

mnozí lidé potíž sehnat práci, s mírou nezaměstnanosti pod hranicí 

osmi procent patříme mezi nejúspěšnější části Evropy. Naše země 

je teď připravená na další růst.

Považuji za úspěch, že se přestaly poslední dobou korupční kauzy 

zametat pod koberec. Dnes už si konečně ani vysoce postavení 

lidé a politici nemohou být jisti před zásahem spravedlnosti. Policie 

a státní zástupci mají mít možnost v tomto nadále pokračovat, 

i oni však musí mít úctu k právu a ústavě.

Málokdo z nás si po nedávných prezidentských volbách dovedl 

představit, jaké budou mít následky. Ani já jsem netušil, že po devíti 

měsících bude hlavním tématem české politiky boj o ústavu a snaha 

kradmo zavést autoritářský režim. 

Jako vždy v dobách hospodářských krizí povstávají populisté 

a demagogové, kteří nabízejí jednoduchá řešení a vládu silné ruky. 

Připomeňme si, jak dopadly státy, které si ve třicátých letech 

minulého století zvolily tuto cestu. 

Demokracie nezná jednoduchá řešení. Jak říkal Tomáš Garrigue 

Masaryk: „Je to stálá a vytrvalá práce, ta trpělivá každodenní práce 

drobná a spolupráce, ne ovšem práce nahodilá, ale plánovitá, 

programová.“ Měli bychom si konečně uvědomit, že jak parlament, 

tak politické strany jsou jenom zrcadlem společnosti. A to jak 

ve zlém, tak i v tom dobrém. 

V těchto volbách se může rozhodnout, zda budeme pokračovat 

ve vývoji započatém v listopadu 1989, nebo zda z cesty k fungující 

parlamentní demokracii odbočíme směrem k autoritářskému režimu 

východního typu. Jsem přesvědčen, že demokratický systém je i přes 

své nedostatky tím nejlepším ve srovnání se všemi ostatními. Budu 

rád, když v tomto úsilí podpoříte naši TOP 09 s podporou Starostů 

a nezávislých. 

Na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste nelámali hůl nad 

demokracií, využili svého důležitého práva a přišli 25. a 26. října 

k volbám do Poslanecké sněmovny. 

Za to Vám děkuji.

V úctě Karel Schwarzenberg

ní zástupci mají mmít možnost v tomto nadále pokrk ačovata , 

šak musí mít úctu k právuv a úa stavě. Za to Vám děěkuji.

V úV úctěctě Karel Scchwahwarze

Vítané posily pro lepší 
výběr daní

Oprava!

Praha – Prezident Miloš Zeman 
podepsal výnos, kterým zrušil 
všechny soukromé exekutory. 
„Pravicové vlády vynikaly 
neschopností vybírat daně,“ při-
pomněl prezident na tiskové kon-
ferenci. „Proto se od 1. 11. 2013 

někdejší exekutoři povinně stanou 
státními úředníky odpovědnými 
za lepší výběr daní. A vzhledem 
k tomu, že mají dobré kontakty 
na podnikatele a milionáře, kteří 
si je dosud najímali, nebude pro 
ně jistě problém obrátit se na své 

bývalé chlebodárce s doporuče-
ním, aby přestali optimalizovat 
své výnosy a platili daně řádně. 
A obyčejní lidé, kteří kvůli aso-
ciálním škrtům pravice nezvlá-
dají splácet své závazky, budou 
mít opět klidné spaní.“ 

V předchozích týdnech se v tisku opakovaně objevila neprav-
divá zpráva, že pasažéři v osobních vlacích budou mimo 
špičku jezdit zdarma. Správně mělo být uvedeno, že pasažéři, 
kteří mají špičku, lehce naváto nebo jsou alespoň trochu 
„v náladě“, pojedou na doporučení ministra zdravotnictví 
vždy zdarma. Dráhy si od tohoto kroku slibují zlepšení 
celkové atmosféry ve vlacích. Na návrh prezidenta republiky 
Miloše Zemana se některé spoje přejmenují a přednost do-
stanou významné osobnosti české historie. Rychlík Johannes 
Brahms se napříště bude jmenovat Jan Becher, rychlík do 
Vídně Franz Schubert ponese jméno Rudolf Jelínek. 

Z ekonomiky Dementi


