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LISTY ČSSD
Pozor! Drastické
utahování
opasků!

V době epidemie se snižovaly daně nejbohatším,
teď se chystá hon na peněženky všech ostatních.
Festival populismu. Soutěž v zamlčování. To je
kampaň většiny politických stran. Ekonomové
bijí na poplach kvůli
vysokému dluhu státu.
Část politiků i tak říká, že
daně prý nezvednou.

Co by dodržení tohoto
slibu znamenalo? Budou
se drasticky utahovat
opasky! Bez vyšších
příjmů bude muset stát
škrtat. Na důchodech,
na rodičovské atd. ODS
chce propustit 13 %

NE privatizaci
zdravotnictví!
Každý občan musí mít
jistotu kvalitní, dostupné
a bezplatné zdravotní
péče. Po volbách hrozí zásadní obrat. Veřejný
systém českého zdravotnictví, který ČSSD

ubránila před poplatky,
bude čelit privatizačním
choutkám ODS. Sociální
demokracie nepřipustí
privatizaci nemocnic
a zdravotnických služeb.

Pokračování na str. 6

státních zaměstnanců
a zprivatizovat, co se dá.
Jen ČSSD volá po
zvýšení daní bohatým lidem, korporacím a internetovým ﬁrmám, které
vydělaly na epidemii.

Pokračování na str. 3

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD

Čtěte, než půjdete 8. a 9. října k volbám!

Křížov
ka
uvnitř!

Hamáček: Vláda
pravice a ANO
bude privatizovat
ANO s ODS zruší vše, co jsme
ve vládě proti vůli ANO prosadili,
říká předseda ČSSD.
Varujete před koalicí
ANO s ODS. Proč?
ČSSD ve vládě prosadila, že stát začal
poskytovat nové jistoty.
V řadě případů, jako
například navrácení
plné nemocenské
i v prvních třech dnech
nemoci nebo navýšení důchodů, to bylo
proti vůli ANO. Oni se
ale klidně přizpůsobí
pravici a výhody pro
normální lidi, které jsme
prosadili, bez mrknutí oka zruší. Budou
privatizovat nemocnice, dráhy nebo poštu
a zvyšovat daně.
Pokračování na str. 2

Životní jistoty v ohrožení
Před třemi lety neznámá, dnes nepřehlédnutelná.
To je ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
O co jste ve vládě musela nejvíce zabojovat?
Největší zápas byl asi
o zvýšení rodičovského
příspěvku na 300 tisíc
korun. O tom jsme museli

hnutí ANO přesvědčovat
horem dolem. Stejně tak
o zavedení náhradního
výživného pro maminky
samoživitelky, kterým
partner neplatí alimenty.

Těžké bylo i znovuproplácení prvních tří dnů
nemoci. ANO to vůbec
nechtělo podpořit. Ale
prosadili jsme to.
Pokračování na str. 4
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Rozhodněte! 8. a 9. října volte ČSSD!

Jsme jediní, kteří lidem nelžou o daních
Šéf ODS buď
o daních neříká
pravdu, nebo
narazil na ropu.
Lídři pravice spojení
s Babišem odmítají.
Věříte jim?
Ne. Přečtěte si rozhovor
s prvním místopředsedou ODS Vondrou, který
koalici s ANO bez Babiše
připouští. Lidé v ANO si
notují, jak se jim bude
po volbách s ODS dobře
vládnout. U ODS je to
jako s jejich programem – neříkají pravdu.
Po volbách se ale budou
všichni divit a bude pozdě říkat: Měli jsme volit
ČSSD!

V programu ODS ale
o zdražování nebo zvyšování daní nic není…
ODS ve svém programu
slibuje, jako kdyby Petr
Fiala narazil na jižní
Moravě na ropu. Hovoří
o investicích, zvyšování
rozpočtu obrany, zrušení
zdanění bohatých rodičů,
ale nikde neříkají, kde na
to vezmou.
Jenom to, že propustí
13 % státních zaměstnanců. Přitom mají v programu sliby za 250 miliard. Až jim dojdou
peníze, zvednou DPH na
potraviny a věci denní
potřeby. Díry v rozpočtu
pak zaplatí všichni, hlavně ale důchodci, mladé
rodiny a zaměstnanci.

Takže si buďme jistí, že
s ODS ve vládě přijde
zvyšování daní a privatizace veřejných služeb.
ČSSD chce zvýšit platy
státních zaměstnanců.
Kde na to vezmete?
Když je inﬂace přes 3 %,
nemůžeme říct lidem,
kteří tvrdě pracovali
celou pandemii či zasahovali u tornáda, že jim
moc děkujeme, ale že
se musí smířit s poklesem platu. Říkáme,
kde vezmeme peníze.
Přesuneme daňovou
zátěž na velké korporace, banky či digitální
giganty. Ti všichni
odvádí každý rok z ČR
300 miliard korun.

Jan Hamáček, předseda ČSSD

Anketa pro krajské lídry ČSSD
Jak bude vypadat ČR v roce 2025 s ČSSD ve vládě?
LIBERECKÝ KRAJ

Josef
Jadrný
Naše krajina
bude lépe připravena na
sucho a klimatické změny. Budeme zadržovat
vodu v krajině díky stovkám nových rybníků,
tůní a mokřadů.
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Jan Birke
Bude dostavěna dálnice D11
s napojením na Polsko.
Díky novému zákonu
o liniových stavbách
zrychlíme i dostavbu
zbytku dálniční sítě
a obchvatů měst.
PARDUBICKÝ KRAJ

Alena
Šírová
Zaměstnanci
budou dostávat odpovídající mzdu za svou

práci. Ženy a lidé nad
50 nebudou platově
diskriminováni velkými
ﬁrmami.

DPH nakupovat potravniny levněji.
OLOMOUCKÝ KRAJ

Ladislav
Hynek

VYSOČINA

Jiří
Běhounek
Čekací doba
na důležité zdravotní
výkony bude o třetinu
kratší než dnes. V každé
skupině léků si budeme
moci vybrat alespoň jeden zcela bez doplatku.
Zabráníme privatizaci
nemocnic.
JIŽNÍ MORAVA

Roman
Onderka
Zavedením
milionářské, bankovní
a digitální daně získáme
od korporací a bohatých
prostředky pro stabilizaci rozpočtu. Naopak
lidé budou po snížení

Venkov bude
kvalitním a příjemným
místem pro trvalý život
s kvalitními zdravotními
a sociálními službami,
nikoli pouze místem pro
víkendovou rekreaci
obyvatel velkých měst.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Lubomír
Zaorálek
Kultura nebude jen pro vyvolené.
Budeme mít širokou
nabídku muzeí a galerií
s bezplatným vstupem.

mít bezplatné obědy
ve školách a školkách.
I v menších obcích budou mít děti mateřskou
školu a první stupeň
základní školy, aby
nemusely dojíždět.

a zdravotní sestry už
nebudou muset utíkat na Západ za vyšší
mzdou!

JIŽNÍ ČECHY

Česko bude
více potravinově
soběstačné. Zemědělští
a potravinářští producenti budou chráněni
před dovozci nekvalitních potravin.

Ondřej
Veselý
Respekt
našich partnerů v EU
a NATO si získáme
dobře zvládnutým
předsednictvím EU
v roce 2022. Budeme
nadále jednou z nejbezpečnějších zemí světa,
kterou ochráníme před
migračními vlnami.
PLZEŇSKÝ KRAJ

Robin Šín
ZLÍNSKÝ KRAJ

Alena
Gajdušková
Děti budou

Do roku 2025
budou mít
zdravotníci o 50 %
vyšší tarifní platy. Lékaři

KARLOVARSKÝ KRAJ

Tomáš
Svoboda

ÚSTECKÝ KRAJ

Zdeněk
Matouš
Nepoctiví
majitelé ubytoven již
nebudou vydělávat na
obchodu s chudobou.
Ti nejzranitelnější,
samoživitelky a senioři
budou chráněni a budou
mít nárok na důstojné
nájemní bydlení.
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Kdo zaplatí dluhy:
chudí, nebo bohatí?
Otázka, která může rozhodnout letošní volby. Kdo tvrdí,
že nezvýší žádné daně, ten velmi pravděpodobně lže.
Ať už po říjnových volbách nastoupí jakákoliv
vláda, bude muset hledat úspory, ale i příjmy.
Propouštění, zmrazení platů, privatizace,
zavádění školného, nic
z toho ale nemusí stačit.
Je možné, že dojde i na
důchody a zvýší se věk
odchodu do důchodu.
Proč dluh státu tak
narostl? Politici z ANO,
ODS, SPD a KSČM totiž
v době covidu schválili zrušení superhrubé
mzdy, což státu vzalo
ročně až 120 miliard Kč.
Tyto peníze však zůstaly
v kapsách lidí s vysokými
příjmy, ti na tom vydělali
nejvíc.
BOHATÍ VYDĚLALI
PADESÁT TISÍC
Lidé, kteří mají nejmenší
příjmy, nevydělali téměř
nic. V kapse jim zůstaly
přinejlepším stokoruny.
A horních 10 % lidí s nejvyššími příjmy? Ti si díky
tomu ročně přijdou až na
53 tisíc korun k dobru.
Problém je, že tito lidé
neřeší, jestli budou mít
na večeři v restauraci, na

nájem nebo na kroužky
pro děti. Něco utratí,
něco ušetří na horší
časy. A zbytek má smůlu.
BABIŠ MÍŘÍ DOPRAVA
„Zatímco všude v západní Evropě je normální, že
se v těžkých časech pomáhá především chudším a střední třídě, u nás
je to naopak. Přidává se
bohatým a vybere se od
všech ostatních. Když se
ODS a ANO po volbách

CO ČSSD
ŘÍKÁ
O DANÍCH?
Straně se podařilo
navýšit důchody na
důstojnou úroveň,
nyní ale plánuje
zavést v ČR i spravedlivé daně. Navrhuje
proto vyšší daně pro
lidi s výdělky nad
105 tisíc korun měsíčně, zdanit chce ale
především korporace,
banky a internetové
giganty vydělávající
miliardy.

dohodnou na vládě, bude
to pokračovat,“ varuje
předseda ČSSD Jan
Hamáček.
Díky ČSSD je končící
Babišova vláda považována za levicovou. „Když
se Babiš spojí s ODS,
bude to přesně naopak,“
varuje Hamáček.
ZVEDNOU DPH
NA VŠE?
Pokud po volbách vznikne koalice ANO a ODS,
chudší část populace
sehraje důležitou, ale
bohužel smutnou roli.
ODS a další pravicové
a populistické strany teď
říkají, že daně nezvednou. Nakonec ale vše
směřuje k tomu nejjednoduššímu řešení: zvednou
DPH na potraviny a věci
každodenní potřeby.
Hrozí zvýšení i o 5 %!
Už dnes máme tuto daň
jednu z nejvyšších v EU!
Na zvýšení DPH ale nejvíc doplatí ti, kteří chodí
do práce a mají normální
a nižší mzdy. Pro milionáře zdražení, byť o 5 %,
třeba v luxusní restauraci
nehraje velkou roli…

Průměrná i minimální mzda roste rychleji
za vlád ČSSD než za vlád ODS
40 000 Kč
36 000 Kč
32 000 Kč

věcí, které
zavinila
ČSSD

1 Rodičovskou navýšili
o 80 tisíc Kč na 300 tisíc
korun.

2 Od roku 2014 zvýšili
důchody v průměru
o 5 000 Kč.

3 Zajistili peníze rodičům,
kterým jejich partner
neplatí výživné na děti.

4 Nemocenská se znovu
vyplácí od prvního dne.
5 Platy učitelů zvedli
o 12 654 korun. Průměrný
plat učitele je 44 200 Kč.

... a toto nás
s ČSSD ještě
čeká
1 Nepřipustí snižování
důchodů a zvýšení věku
pro odchod do důchodu.

2 Konec pracující chudoby
a platové diskriminace
žen a všech nad 50 let.

3 Sníží DPH na potraviny.
Tvrdě půjdou proti
zdražování.

4 Nikdy nedovolí privatizaci

28 000 Kč

českého zdravotnictví.

24 000 Kč
20 000 Kč

5 Zákon o bydlení

16 000 Kč
12 000 Kč

a 15 000 nových obecních
bytů každý rok.

8 000 Kč
4 000 Kč
0 Kč
2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ČSSD
Průměrná mzda
ODS

Lineární trend (průměrná mzda)

Minimální mzda

Lineární trend (minimální mzda)

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD
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ANKETA
Co pro vás představuje ČSSD?

Rozhodněte! 8. a 9. října volte ČSSD!

Maláčová: Hrozí zvýšení věku
odchodu do důchodu na 68 let
Nesmlouvavá ministryně práce a obhájkyně zájmů seniorů, rodin s dětmi
i férových pracovních podmínek. Jana Maláčová, místopředsedkyně ČSSD.

VLADIMÍR ŠPIDLA
Idea ČSSD má naprosto zásadní roli v naší
společnosti. Tou je od
jejího vzniku zápas
o lepší životní podmínky. Je v zájmu všech,
aby na politické mapě
zůstala, protože její
roli nikdo nepřevezme.
Proto budu ČSSD volit.

DAGMAR
ŽITNÍKOVÁ
Pro rozvoj společnosti
je nutná rovnováha.
Neumím si představit, že by z politické
scény vypadla levice.
Kdo zastoupí slabé
a potřebné, kdo pomůže zaměstnancům?
ČSSD je strana, která
do společnosti patří
a má nezastupitelné
místo.

JIŘÍ PAROUBEK
ČSSD je tradiční
levicová strana, která
v uplynulých osmi
letech udělala zdaleka
nejvíc pro ochranu
zájmů širokých vrstev
lidí – zaměstnanců,
důchodců, zdravotně
handicapovaných...
Nedokáže ji nahradit
miliardář ani pravice.

cizinci nebo podnikatelé
na krátkodobé pronájmy
a Češi neměli kde žít!

Průměrné mzdy v naší
zemi rostou rekordním
tempem. Čím to je?
Během vlád ODS v této
zemi například vůbec
nerostla minimální
mzda. My jsme vyvinuli
tlak nejen na její růst, ale
i na růst platů zaměstnanců ve státní sféře,
a tak byl efektivní tlak na
růst mezd v ekonomice.
Zaměstnancům tak
rostou platy takovým
tempem, jaké nepamatujeme. Klíčové ovšem
je, že rostou platy lidem
s nižší než průměrnou
mzdou, na které ostatní
politici zapomínají.
Je něco, co jste nestihli
prosadit, a pálí vás to?
Štve mě, že ANO vůbec
neřešilo bydlení. Osm
let vedli Ministerstvo pro
místní rozvoj a neudělali
nic. Stovky tisíc lidí jsou
teď ﬁnančně na dně,
protože dávají na nájem
nebo hypotéku velkou

Jana Maláčová, místopředsedkyně ČSSD

část svého rozpočtu.
Proto stát musí začít
byty nakupovat i stavět.
Proto máme připravený zákon o dostupném
bydlení, máme v plánu
zřídit Státní bytový fond,

díky kterému by senioři, rodiny s dětmi nebo
třeba lidé se zdravotním
postižením platili normální únosné nájmy.
V bytech se má bydlet, a ne aby si je drželi

Z čeho máte v politice
největší strach?
Mám strach z vlády
ODS. Už teď probíhají
námluvy s ANO. Spousta
lidí se diví, že před tím
varujeme, když jsme
s nimi v koalici. Uvědomte si ale, že ANO nemá
vlastní hodnoty. Kopírují
toho, s kým právě vládnou. Jsou jako měňavka.
A pijavice zároveň.
Bojím se, že nastanou
těžké časy. ODS a ANO
zvednou věk odchodu do
důchodu. Slyšela jsem,
že plánují 68 let! Budou
rozprodávat nemocnice
a zase zavádět poplatky
u lékaře. Plánují zvýšit
DPH, takže všechno ještě
více zdraží.
Proto všechny moc
prosím: dejte ČSSD ve
volbách svůj hlas, ať
máme sílu tomu zabránit!

Zprávy, které nemůžete minout
Mzdy rostly
rekordně rychle

Otcovská dovolená
se prodlouží

Průměrná mzda v Česku
v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla
o 11,3 procenta na 38 275
korun. „Před minulými
volbami jsme slíbili, že
průměrná mzda v naší
zemi bude v roce 2022
okolo 40 tisíc korun.
K této hranici se rychle
blížíme. Naše účast ve
vládě ukazuje, že co slíbíme, to i prosadíme,“ řekl
předseda sociální demokracie Jan Hamáček.

Čerství tatínkové budou
moci už od příštího roku
více pomáhat s péčí
o své děti. Návrh, který
prosadila ČSSD, počítal
s tím, že se otcovská
dovolená prodlouží z jednoho na dva týdny.

Důchodci si v době
zdražování polepší
Od nového roku vzrostou českým důchodcům
penze o 300 korun nad
rámec zákonné valoriza-

ce. Od roku 2023 navíc
bude jeden z rodičů
dostávat k důchodu
příspěvek 500 korun za
vychované dítě. Návrhy
z dílny ministryně Jany
Maláčové (ČSSD) již podepsal prezident Zeman.

Budeme
privatizovat,
zní z ODS
Místopředseda ODS
a kandidát na ministra ﬁnancí Z. Stanjura
vyrukoval v rozhovoru
pro E15 s návrhem na

částečnou privatizaci
České pošty a Českých
drah. „Je to jen začátek,
který neskončí u těchto státních ﬁrem, ale
postupně přejde i do
zdravotnictví nebo školství. Když totiž dnes ODS
říká, že nechce zvyšovat
daně, bude potřebné
peníze na své programové sliby za 200 miliard
korun shánět privatizací
zdravotní péče a vzdělávání,“ reagovala místopředsedkyně ČSSD Jana
Maláčová.

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD

Aby někdo

bojoval
za vaše
životní jistoty.

Proto je tu
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Rozhodněte! 8. a 9. října volte ČSSD!

ČSSD nemocnice nikdy prodávat nebude!
Boj s pandemií covidu-19 ukázal, jak zásadní bylo, že ČSSD zachránila české pacienty
od poplatků a zdravotnictví od privatizace. Uznávají to komentátoři naklonění pravici.
Pandemie ukázala, že
české zdravotnictví,
které není zaměřené
na zisk, ale hlavně na
záchranu lidských životů
a poskytování péče
všem, je tím nejsilnějším
nástrojem pro zvládnutí
podobné krize. ČSSD
chce takové zdravotnictví udržet.
„Chceme léčit pacienta, a ne mu tahat z kapes
peníze, když mu není hej.
Bezplatného zdravotnictví nedosáhneme, pokud
si lidé nebudou moci
zvolit bezdoplatkový lék.
Proto zajistíme v každém
druhu léků alespoň jeden bezdoplatkový,“ říká
lékař a exhejtman Jiří
Běhounek, který vede
kandidátku ČSSD ve
svém domovském Kraji
Vysočina.

ČSSD v uplynulých letech opakovaně zabránila návrhům na rušení počtu lůžek v nemocnicích.
Kdyby se ODS a TOP 09
podařilo prosadit zrušení
tisíců lůžek, české zdravotnictví by pod náporem
pandemie zkolabovalo
a umírali by lidé.
Že byla tato cesta
správná, přiznávají už
i pravicoví novináři. „Léta
jsme my pravičáci vedli
se sociálními demokraty
spor o počty nemocničních lůžek. Argumentovali jsme faktem, že jich
je příliš a jsou drahá. Oni
oponovali, že zdraví není
zboží. Ten spor dlouho
neměl vítěze. Až do pandemie,“ napsal Martin
Schmarcz, novinář a bývalý poradce premiéra za
ODS Topolánka.

Jiří Běhounek, lékař a poslanec ČSSD

ČSSD bude i nadále bránit udržení
současného rozsahu
a kvality lůžkové péče
v ČR a slibuje posilovat
regionální zdravotní péči
mimo velké aglomerace
a města.
Právě zkušenost
s pandemií odhalila,
že v řadě regionů není
zdravotnický systém tak
odolný jako ve velkých
městech. ČSSD proto
chce směrovat více peněz do posílení nemocniční sítě a lůžkové péče
v regionech.
Adresa nesmí
určovat přístup ke
zdravotní péči. Proto
chtějí v ČSSD zkrátit
čekací doby na vyšetření
a operace, které jsou
v regionech delší než ve
velkých městech.

Křížovka pro volnou chvíli nebo ke kávě
Zastavte se na chviličku, určitě si zasloužíte odpočinout. Právě teď je čas na křížovku.

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD

Aby nikdo

neohrozil
vaši
budoucnost.

Proto volte
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Rozhodněte! 8. a 9. října volte ČSSD!

Volby se kvapem blíží

CO BY PRO VÁS
ZNAMENALA
VLÁDA ODS + ANO?

Velké procento voličů stále neví, komu dá svůj hlas.
Občany trápí zdražování a bojí se zvyšování věku odchodu
do důchodu. Alespoň
to slýchají na ulicích
českých měst sociální
demokraté. „Všechny
ujišťuji, že naše strana
je tu proto, aby hájila
životní jistoty zaměstnanců, důchodců nebo
rodin,“ říká předseda
strany Jan Hamáček.
K volbě ČSSD vyzval
své voliče i prezident
Miloš Zeman. Pokud
nechtějí volit hnutí ANO,
doporučil jim volit právě
ČSSD. „Protože i ona si
to ve vládě odpracovala,“ řekl prezident.

Průzkum volebního
potenciálu stran

Zvýšení daní

Pro Českou televizi (5. září 2021)
31,5 %

Snížení důchodů

30,5 %

Zavedení školného

27,5 %

Privatizace zdravotnictví
Výprodej státního majetku

23,5 %
10 %

SPOLU
ANO Piráti a
SPD
ODS,
2011 Starostové
KDU-ČSL,
TOP 09

ČSSD

9,5 %

Přísaha
Roberta
Šlachty

8%

KSČM

7%

Zelení

5,5 %

TSS

Propouštění
zaměstnanců státu
Zmrazení platů
Proč je lepší volit ČSSD?
Více na cssd.cz/proc-volit-cssd

Recept na neděli Mladí lidé řeší bydlení
Malinový koláč Jany Maláčové
i spravedlivé daně
Ingredience:
800 g malin,
300 g hladké mouky,
230 ml mléka,
125 g cukru krupice,
100 g másla, 1 vejce,
7 g instantního droždí,
špetka soli, máslo, hrubá mouka na vymazání
plechu nebo větší formy
Drobenka: 100 g másla,
100 g polohrubé mouky,
100 g cukru krupice
Postup: V míse promíchejte hladkou mouku,
cukr, droždí a špetku
soli. Přidejte vlažné mlé-

Astronomické ceny bydlení i nájmů jsou nejpalčivějším
problémem, který dnes řeší mladí, rodiny i senioři.

ko, rozpuštěné vlažné
máslo a vejce. Vypracujte těsto. Nechte ho
kynout minimálně dvě
hodiny. Pak ho dejte do
vymazané formy, posypte malinami (nebo jiným
ovocem), drobenkou
a dejte do trouby rozehřáté na 180 °C. Pečte
asi 30 minut dozlatova.

Ceny rostou rychleji
než příjmy obyvatel. Na
trhu není dostatečné
množství dostupných
bytů. Český experiment
s ponecháním bytové
výstavby pouze na trhu
podle mnohých selhal.
„Prosazujeme, aby
stát začal s výstavbou
veřejných nájemních
bytů, omezil spekulanty
s byty a zabránil dalšímu zvyšování nájmů,“
říká předseda Mladých

sociálních demokratů
Lukáš Ulrych.
Dalším problémem
je nespravedlivé zdanění. V minulosti se těm
nejbohatším snížily daně
o 50 %, za což zaplatila hlavně střední třída
a chudší lidé. Konkrétně
zvýšením cen potravin a základního zboží
prostřednictvím zvýšení
DPH.
„Daňové dotace pro
nejbohatší a vedle toho

neúměrné zdanění ostatních lidí musí skončit,“
burcuje Ulrych.

Rozhodněte o budoucnosti hned teď!

Více na rozhodnete.cssd.cz
Zadavatel/zpracovatel: ČSSD

