
důstojný život pro všechny! na prvém místě člověk, ne zisky!

středočeský kraj - dobrá adresa pro pracovité lidi

JUDr. Zdeněk Karger Jaroslava Vojtíšková Stanislav Hejduk Jaroslav Stradiot

Lukáš Malý Bohumil Franta Kateřina Pavlíková Bc., Mgr. Lenka Grygarová

Ing. Jiří Grünbauer Bohumila Staňková Jan Lhota Jolana Dostálková

Blanka Mrázová Miroslava Hlinková Alexander Koníček Ing. Pavel Houdek

Karel Skála Ilona Ryzáková Eva Hroníková Jozef Šedo

Jiří Čížek Mgr. Josef Kukla Vladimír Duník Bc. Josef Sova, DiS.

Boris Podhorský Zdeněk Thuma Ing. Vladislav Zima RSDr. Petr Andrš

Evžen Vyroubal Ing. Karel Vítek, CSc. Ing. Jan Hádek, CSc. Ctirad Sáček

Investice do vzdělání 
se vyplatí!

Zelenou rozvoji 
učňovského školství.

Zajistíme dostatečný 
počet nástupnických 

pracovních míst.

Nárůst počtu míst 
v mateřských školách.

Podpoříme znovuvybu-
dování sítě jeslí.

Více prostředků do 
oblasti zdravého 

rozvoje dětí. 

Nebráníme se diskusi 
o bezplatném stravování 

dětí na školách.

Mimoškolní zájmová 
činnost dostupná 

všem.

Prevencí v boji 
s drogovou závislostí 

mládeže.

Účelné využití volného 
času dětí a mládeže.

Podpora investic 
s cílem vzniku nových 

pracovních příležitostí.

Péče o děti – investice 
do budoucnosti! 

Zájmová činnost = 
všestranný rozvoj dětí! 

Trvalý rozvoj veřejné 
hromadné dopravě.

Jedna jízdenka, jeden 
tarif, jeden jízdní 
řád a jedna síť na 

celém území Prahy 
a Středočeského kraje. 

Podpoříme dopravu 
pro seniory zdarma.

Zlepšení celkové 
kultury cestování. 

Výstavby železničních 
zastávek a oprava těch 

stávajících. 

Dobudování 
„Pražského okruhu“. 

Zásadní zlepšení oprav 
a údržby silnic 2. a 3. třídy.

Cestujme bezpečně, 
rychle a levně! 

Zvýšení investic 
do obcí. 

Podpora a rozvoj 
malých obcí. 

Vytváření podmínek 
pro rozvoj 

volnočasových aktivit. 

Podpoříme vznik 
spolků i obnovu 

místních kulturních 
tradic. 

Obnova důvěry 
mezi generacemi. 

Vytváření 
„samoobslužných“ 

knihoven v malých obcích. 

Větší propojení 
přímé a zastupitelské 

demokracie. 

Přijetí zákona 
o obecném referendu. 

Ochrana zemědělského 
a lesního půdního fondu. 

Ochrana krajiny před 
devastační činností 

člověka. 

Pro udržení života, 
je nutné řešit problém 
s nedostatkem vody! 

Voda je život - udržme 
si ji v krajině! 

Naším cílem je 
zdravá krajina! 

Konec záborům orné 
půdy, již ani hektar 

nazmar! 

Žádné dary církvím!

Podpora malým 
a středním podnikatelům 

v místech. 

Zelenou českému 
potravinářskému 

průmyslu. 

Jsme pro zajištění 
potravinové soběstačnosti. 

Podpora kvalitním 
domácím potravinám. 

Zajištění skutečně 
rovných příležitostí 

pro všechny. 

Za snížení byrokracie 
a zamezení korupce. 

Důsledný boj s korupcí 
a hospodářskou 

kriminalitou! 

Říkáme „Ne“ cizím 
vojenským základnám!


