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Mgr. Věra DUNAJČÍKOVÁ
(51), ředitelka ZŠ Frýdlant

lídr Libereckého kraje

Ing. Miloš ZEMAN (65), předseda 
Strany Práv Občanů ZEMANOVCI
expremiér České Republiky

Jaroslav MASOPUST
(53), podnikatel

MUDr. Miroslav COUFAL
(58), lékař

Mgr. Oldřich NĚMEC
(54), ředitel odboru 
MPSV

Ing. Jan STRUŽ
(62), předseda sdružení 
CZECH TOP 100

O B Č A N É
VOLTE KANDIDÁTY

ZEMANOVCI



  Přímou volbu starostů, hejtmanů, prezidenta republiky, referendum a další zákony
   vedoucí k posílení volebního práva občanů
  Zrušení daně z příjmu živnostníkům s ročním příjmem do 500.000 Kč v době
   hospodářské krize
  Účinný boj s korupcí a plýtváním veřejnými prostředky
  Cílenou pomoc státu sklářskému průmyslu s využitím zkušeností podniků, které 
   nepřestaly vyrábět a vyvážet
  Obnovení ekologicky šetrné těžby uranové rudy na Českolipsku a zastavení 
   úpadku tohoto regionu
  Podporu efektivní výroby moderních materiálů s aplikací nanovláken 
   a zátěžových kompozit pomocí grantů a pobídek vědecko-technického rozvoje
  Investice s využitím grantů EU do zlepšení vybavenosti letovisek a rozvoje 
   rekreačních možností tohoto turisticky velmi zajímavého kraje
  Obnovení prestiže učňovského školství pomocí státních podpor, grantů 
   a propojováním praktické výuky škol s výrobními podniky
  Snížení rozpočtu na armádu a využití těchto prostředků pro vytváření pracovních 
   míst a veřejných zakázek
  Udržení cen energie, bydlení a zdravotních služeb v únosné míře pro všechny
   občany

NAŠI POSLANCI LIBERECKÉHO KRAJE 
BUDOU V PARLAMENTU PROSAZOVAT 

ZEJMÉNA
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Ing. David          (28)
Vejrych
odborně technický 
pracovník TUL

Mgr. Miroslav    (65)
Matěcha 
středoškolský učitel

Bc. Josef           (38)
Povolný 
podnikatel

Oldřich              (31)
Berný
specialista kvality

Ing. Pavel          (51)
Růžička 
obchodní ředitel

Ing. Pavel          (68)
Svoboda
učitel

Pavel                (63)
Danys
podnikatel

Pavel                (55) 
Kadaš
automechanik

Dušan               (46)
Gorol
podnikatel

Pavel                (49)
Krejčí
jednatel společnosti

Miroslav            (54)
Zedník
podnikatel

OBČANÉ, VOLTE DO SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR KANDIDÁTY  

STRANY PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI


