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Akce platí od 2. 10. 2017

TŘEBÍČ, Smila Osovského 19
vedle restaurace Holiday

79 Kč,
AKCE !

www.modaprostejov.cz

Připravili jsme pro Vás skvělou akci. Pánský opasek 
ve všech velikostech jsme nyní pro Vás zlevnili ze 199,- Kč 
na skvělých 79,- Kč. Neváhejte! Platí do vyprodání zásob. 
A pozor!! Nyní nabízíme pánské obleky v naprosto 
všech velikostech!! Přijďte si vybrat! Těšíme se na Vás!

PÁNSKÝ

OPASEK
POUZE

NYNÍ

Ústředním mottem naší kampaně 
je „Můžeme.“ Vyjadřujeme tím, že 
když budeme chtít, tak:

 můžeme zachovat českou koru-
nu,

 můžeme zůstat svobodnou 
zemí bez kvót na migranty a další-
ho diktátu Bruselu,

 můžeme méně úřadovat a mít 
více svobody.

Vyjadřujeme tím naše přesvěd-
čení a naši jistotu, že máme na to 
být suverénní a prosperující zemí, 
že není pravda, že současný vývoj 
je nutný a nezvratný, a že se musí-
me stále někomu či něčemu podři-
zovat.

Zachování české koruny. 
To považujeme za prioritu v oblas-
ti ekonomiky. Euro je od počát-
ku politický, a nikoli ekonomický 
projekt. Proto nefunguje. Brusel-
ští politici tento experiment, který 
ohrožuje prosperitu a budoucnost 
nejen eurozóny, ale celé Evropy, 
zneužívají ke svým cílům. Křiví 
tak nejen trh, ale zejména zasahu-
jí destruktivně do fungování eko-
nomik států, které euro zaved-
ly. Pošlapávají základní principy a 
pravidla trhu a obchodu. Řecko se 
stále potácí na okraji bankrotu, Itá-

lie  dvacet let stagnuje, ve Španěl-
sku je obrovská nezaměstnanost. 
Nůžky mezi severem a jihem Evro-
py se stále rozevírají. Stále se tisk-
nou další a další nekryté peníze. 
Evropská centrální banka pod tla-
kem politiků neplní svoji roli.  Jsou 
ale porušovány i platné finanční 
mezinárodní smlouvy, například 
Maastrichtská smlouva. Vnitř-
ní dluh eurozóny neustále narůs-
tá, a jednou se bude muset splatit. 
Obchoduje se s toxickými státní-
mi dluhopisy. Přidat se do eurozó-
ny, znamená uvrhnout na Českou 
republiku, respektive na našeho 
daňového poplatníka odpovědnost 
za část dluhu, který jsme nezpůso-
bili. Tento dluh stále narůstá a je 
na hranici splatitelnosti, možná již 
za ní. Euro spěje ke svému konci a 
eurozóna míří ke svému rozpadu. 
Pro Českou republiku by zave-
dení eura byla fatální chyba a 
znamenalo by konec prosperity 
a začátek ekonomického úpad-
ku. Svobodní prosazují zachová-
ní koruny jako jedinou správnou 
cestu.

Žádné kvóty. Evropská unie 
zvolila diktátem suverénním stá-
tům zcela chybný směr, který ji 
odvádí od demokracie a stále víc 

a více stáčí k nové formě totali-
ty. Lisabonská smlouva znamena-
la sice částečnou ztrátu suverenity 
členských států, ale stále by se měly 
zohledňovat demokratické princi-
py v mezinárodní politice. Kvóty, 
vyhrožování zastavením eurodota-
cí, výhružky a sankce za nepodvo-
lení se kvótám je útokem na demo-
kratické principy a na evropské 
hodnoty. Tedy na to, čím se právě 
EU zaštiťuje. Integrace menšin se v 
západních zemích nepodařila, a je 
nutno si to přiznat. Snaha brusel-
ských byrokratů a politiků rozšířit 
důsledky migrační krize i do střed-
ní a východní Evropy je nezodpo-
vědné, nedemokratická a pokrytec-
ké. Česká republika se nikdy nesmí 
podobným diktátům podřídit. Již 
není rok 1938 ani 1968. Svobod-
ní říkají jasně: Stále jsme a bude-
me hrdou zemí. Máme na to být 
prosperující a svobodnou spo-
lečností a již několikrát jsme to v 
minulosti prokázali.

Omezení byrokracie. 
Stále se zvětšující byrokratická a 
administrativní zátěž leží na všech 
občanech ČR, a zejména na pod-
nikatelích. Často zcela zbytečná 
jsou všelijaká povolení, hlášení a 
výkazy. Nejenže obtěžují, ale brzdí 

i ekonomický růst a přinášejí zby-
tečnou administrativní práci a zby-
tečné náklady. U nás je nyní plat-
ných a účinných kolem 2 milionů 
různých zákonů, vyhlášek a práv-
ních norem všech druhů. Již není 
téměř možné se v této legislativní 
džungli vyznat. Tento stav kritizu-
je i předseda nejvyššího správního 
soudu. Sněmovna přitom stále pro-
dukuje další a další regulace. Toto 
je nutné zastavit. Regulujme pou-
ze tam, kde je to nutné. Svobodní 
prosadí rušení zbytečných záko-
nů a norem, snižování byrokra-
cie a omezení vlivu a zásahů stá-
tu tam, kde je to zbytečné.

 Pokud již nevěříte politickým 
stranám, kterým jste dali v minulosti 
svoji důvěru, 

 pokud doufáte v lepší budouc-
nost,

 pokud jste přesvědčeni o nutnos-
ti změny v politice a ekonomice,

 pokud věříte našemu programu 
a našim ideálům o svobodě,

 dejte důvěru Svobodným, nezkla-
meme Vás!

 Lídr kandidátky Strany 
svobodných občanů na Vysočině
 Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D.

VOLTE SVOBODNÉ, VOLTE LEPŠÍ 
BUDOUCNOST, VOLTE 12

OTEVŘENO
I V SOBOTU 

8–12 hodin

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

TERMÍNY DNE OTEV ENÝCH DVE Í SLEDUJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
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