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Přijďte 20. a 21. října 2017 k volbám
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
podpořit kandidáty KSČM!

www.kscm.cz
www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy

Více jak 23 let jsem pracoval u Policie ČR, a to na všech úrovních, poté
jsem byl zástupcem ředitelky a učitelem práva na střední škole. Od
roku 2013 jsem poslancem a obhájil jsem i post krajského a městského
zastupitele. O tom, jak zajistit bezpečnost občanů a státu, mám jasnou
představu. Dlouhodobě prosazuji, aby byla všem zaměstnancům za
odvedenou práci vyplácena spravedlivá odměna, nikoli almužna.
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VOLEBNÍ PRIORITY KSČM
Za poctivou práci spravedlivá odměna. Minimální mzda na 50 %
průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí.
Bydlení jako lidské právo. Podpora obecní a družstevní výstavby
a nízkonákladového bydlení.
Pravidelná valorizace důchodů podle skutečných základních
potřeb seniorů.
Jedna státní zdravotní pojišťovna. Špičková lékařská péče všem,
více peněz na léčbu a na platy zdravotníků.
Kvalitní vzdělání dostupné podle schopností a potřeb pracovního
trhu. Vyšší sociální a prospěchová stipendia.
Ne inkluzi za každou cenu.
Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi. Obnova norem
pro výrobu potravin a posílení naší soběstačnosti.
Svobodná kultura i sport dostupné všem.
Nesmí být jen byznysem pro vyvolené.
Voda, nerostné zdroje i výnosy z nich musí patřit všem.
Páteřní síť energetiky, dopravy aj. strategických odvětví
do veřejného vlastnictví.
Inventura prodeje státního majetku a nepromlčitelnost
privatizačních podvodů. U majetku nad běžnou úroveň trvat
na prokázání zdrojů.
Bezpečí doma i na ulici. Funkční a akceschopné
bezpečnostní sbory.
Řešit příčiny migrační krize. Odmítnutí vnucovaných kvót
na přerozdělování běženců.
Záruky míru ve světě. Konec zahraničním misím v cizím zájmu,
politice zbrojení, válek a provokací.
Ne nehoráznému daru církvím, lživě nazývanému restitucemi,
přinejmenším jej zdanit a urychlit odluku církví od státu.
Méně byrokracie, více demokracie a suverenity, prostoru
pro občanskou inciativu a zákon o obecném referendu.
V EU spolupráce rovného s rovným.

VOLTE KSČM,
VAŠI DŮVĚRU NEZKLAMEME!

BEZPEČNOST ZARUČÍME,
LEVNOU PRÁCI
UKONČÍME
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ROVNÉ ŠANCE VE ZDRAVÍ I NEMOCI
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Mgr. Soňa Marková
Mám dlouholeté zkušenosti
s prací zastupitelky města Náchoda a poslankyně. Věnuji se
především zdravotnictví a jsem
členkou stínové vlády KSČM.
Předkládám návrhy zákonů,
které jsou prospěšné občanům
např. zrušení poplatků a návrat
prvních tří dnů placené nemocenské.

PRIORITY NAŠEHO KRAJE
• výstavba a dostavba D11 a R35
• opatření k zadržení vody v krajině
k jejímu následnému využití

• přeměna krajských akciových nemocnic na krajská
nezisková zdravotnická zařízení

• investiční záměry a opatření ke zlepšení životních
podmínek občanů, dotčených rozvojem průmyslové
zóny Solnice – Kvasiny

Kandidátní listina KSČM v Královéhradeckém kraji
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

SOBĚSTAČNOST VE VÝROBĚ POTRAVIN

1. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., 48 let, poslanec
Parlamentu ČR, Trutnov – Horní Staré Město, člen KSČM
2. Mgr. Soňa Marková, 54 let, poslankyně Parlamentu ČR,
Náchod, členka KSČM
3. Mgr. Táňa Šormová, 61 let, učitelka, Hradec Králové,
členka KSČM
4. JUDr. Václav Ort, 64 let, hoteliér, osoba samostatně výdělečně
činná v oblasti stavebnictví, Sobotka, člen KSČM
5. PaedDr. Josef Lukášek, 65 let, středoškolský učitel, Bystré,
člen KSČM
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6. Iva Řezníčková, 43 let, předsedkyně odborové organizace
Oblastní nemocnice Trutnov, Trutnov, bez politické příslušnosti

SUVERENITA, POŘÁDEK A SOBĚSTAČNOST

7. Daniel Čapek, 40 let, manažer telekomunikací, Nové Město,
člen KSČM
8. Bc. Petra Zakouřilová, 42 let, ředitelka mateřské školy,
Kostelec nad Orlicí, bez politické příslušnosti

PaedDr. Josef Lukášek
Jako učitel, krajský radní i spisovatel jsem pracoval jak ve
školství, tak i v komunální politice. Proto prosazuji jak lepší
podmínky pro mladé rodiny, tak
i důstojné stáří seniorů. V parlamentu mi chybí vědomí suverenity a hrdosti na náš národ.

9. František Vrabec, 64 let, odborník na dopravu kraje, Jaroměř,
člen KSČM
10. Bc. Josef Zima, 45 let, komisař kriminální policie,
Police nad Metují, bez politické příslušnosti
11. Jana Pišínová, 47 let, manažerka ve farmacii,
Hradec Králové, členka KSČM
12. Ladislav Winzberger, DiS., 58 let, technik, Rašovice,
člen KSČM

JUDr. Václav Ort
Za 27 let jsem získal řadu odborných zkušeností jako zemědělec, stavař, obchodník,
hoteliér a především právník.
Dobře vím, co drobné podnikatele trápí a chtěl bych jim vážně
pomoci. Pro občany je nutné
zajistit kvalitní potraviny s důrazem na domácí výrobu.
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13. František Klacek, 42 let, technik, Brodek, člen KSČM

CHCEME VZDĚLANÝ NÁROD, NE MONTOVNU!
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Mgr. Táňa Šormová
Zasvětila jsem celý život dětem
jako učitelka, jako pionýrská
vedoucí a rovněž jako radní
Královéhradeckého kraje pro
školství a sport. Cením si nezištné, dobrovolnické práce
s dětmi a mládeží. Trvám na
vrácení vysoké kvality našeho
školství.

14. Josef Tylš, 32 let, elektromechanik, Trutnov, člen KSČM
15. Gabriel Olah, 51 let, osoba samostatně výdělečně činná,
Třebnouševes, člen KSČM
16. Lenka Fialová, DiS., 50 let, asistentka poslankyně
Parlamentu ČR, Hradec Králové, členka KSČM
17. Josef Dušek, 46 let, předseda odborů KOVO Ammann
Czech Republic, Náchod, bez politické příslušnosti
18. Petr Forche, 39 let, dělník, Vamberk, člen KSČM
19. Jiří Maršík, 43 let, vedoucí střediska údržby, Radvanice,
člen KSČM
20. Petr Typlt, 50 let, dělník Škoda auto, a. s., Mladá Boleslav,
Jičín, člen KSČM

http://volby.kscm.cz/krajske-kandidatky/kralovehradecky-kraj
https://www.facebook.com/kvkscmkrhk/

MÍR, SPRAVEDLNOST,
BEZPEČÍ
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