
Vážení čtenáři,

naše země je krásná a  v  zásadě zdravá, vhodná k  životu. Občané jsou 
schopní, chytří a inteligentní. Jen mají občas zbytečně nízké sebevědomí, 
takže volí takové strany, které regulují každou oblast života v tomto státě. 
Mnozí občané tohoto státu si možná myslí, že  existuje někdo, kdo ví 
líp než oni, jak mají žít a co mají dělat… a pak nadávají, že jim vládcové 
vládnou špatně.

Svobodní nabízejí každému občanovi nechat jeho vlastní život v  jeho 
vlastních rukou. Svobodný život bez zbytečných regulací, zákazů 
a  příkazů. Úsporný stát, který zajišťuje nutné záležitosti a  chce za  to 
adekvátně nízké daně.
Přátelé, sousedi, kolegové, jsme všichni šikovní a schopní občané, kteří 
se o sebe a svou zemi dokážou postarat a stát je nemusí vodit za ruku. 
Společně s vámi máme na to být bohatou, úspěšnou a bezpečnou zemí. 
Pojďme to dokázat, volme Svobodné.

Petr Mach:
Máme na to být bohatou zemí
Autor: Martin Rumler

Foto: Kateřina Kašparová

V  čele Svobodných stojí Petr Mach od za-
ložení strany, provedl ji několika volbami 
a v roce 2014 byl zvolen europoslancem. Pro 
vás všechny má důležitý vzkaz.

Na  jakých pilířích staví Svobodní svůj pro-
gram? Ať už volební nebo politický.
Máme tři zásadní pilíře, a  to bezpečnost,  
svoboda a  prosperita. Nabízíme lidem vizi libe-
rálního státu s  nízkými daněmi a  vizi suverénní 
České republiky.

Co si Svobodní představují pod pojmem 
bezpečná Česká republika?
Česká republika je součástí NATO a  je v  našem 
zájmu investovat do české armády a také podpo-
rovat aktivní zálohy či jiné dobrovolné zapojení 
občanů do  obrany naší země. Dlouhodobě také 
prosazujeme právo občanů na  to vlastnit zbraň 
a mít možnost ji použít při obraně svého života, 
rodiny a majetku. Odmítáme snahy EU omezovat 

toto právo pod různými falešnými záminkami. 
Zároveň máme jednu z  nejlepších azylových 
politik v Evropě. Chceme ji zachovat a nechceme 
se nechat svázat různými kvótami a nařízeními, 
které Brusel prosazuje silou a výhrůžkami.

A  co si mají voliči vybavit, když se  řekne 
svobodná Česká republika?
Je to země s minimem regulací, s žádnými klacky, 
které úředníci házejí pod nohy podnikatelům 
i zaměstnancům. Každý má právo žít svým způ-
sobem života, pokud tím neubližuje někomu  
jinému. Chceme zastavit trend zvyšování dohle-
du státu nad životy jednotlivců.

Zbývá třetí pilíř – prosperující Česká republika?
Snižme daně, to je naše jednoduchá odpověď. 
Lidé sami dobře vědí, jak se svými penězi nalo-
žit. Proto prosazujeme sjednocení DPH a  jeho 
snížení na  14  %. Proto prosazujeme zvýšení 
odvodového bonusu, což každému pracujícímu 
okamžitě zvedne plat o  tisíc korun měsíčně. 
A proto chceme zrušit všemožné daně, třeba daň 
z nabytí nemovitosti.

Má v  tomto konceptu místo i  vztah k  EU, 
respektive vystoupení z EU?
Samozřejmě. Dosud nám například EU nařizuje, 
že nesmíme mít DPH nižší než 15 %. Stále nám 
EU vnucuje imigrační kvóty. A takhle bych mohl 
vypočítávat dál a  dál. Chceme prosadit vypsání 
referenda o vystoupení z EU a  já sám budu kaž-
dému doporučovat, aby hlasoval pro vystoupení.

Ale lidé říkají, že  jsme malá země, slabá 
země a  není v  našich silách být bohatí 
a samostatní…
To je jen iluze. Máme na  to být bohatou, svo-
bodnou a bezpečnou zemí. Vždyť lidé u nás jsou 
chytří, šikovní, pracovití. I přes nástrahy a pasti 
ze  strany státu a  úředníků stále podnikají, pra-
cují, vychovávají své děti. Nepodceňujme se, není 
to nutné.

A na co všechno tedy máme?
Na  cokoliv si vzpomeneme. Máme na  to být 
vzdělanou zemí. Máme na  to být usměvavou 
zemí. Máme na  to být úrodnou zemí bez řepky 
a dotovaných oligarchů.

Máme na to být skvělou zemí, tvrdí Petr Mach o České republice
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Autor: Martin Rumler

Vezmete miliardy, vypíšete programy, 
rozdáte dotace a  kolem sebe šíříte pocit, 
že  příroda teď bude hezčí, zdravější a  vo-
ňavější. Kdo by mohl být proti? Kdo by 
protestoval, když jde o  tak bohulibý účel? 
Nesmí nám být přece líto peněz na životní 
prostředí, řekne si kdekdo.

Jenomže pak přijde závěrečný účet a  ukáže 
se skutečnost. Miliardy ničemu nepomohly, tedy 
kromě firem, organizací a  dotačních podnika-
telů, kteří si rozdělili peníze a už už se chystají 
na další kolo „dojení“ veřejných rozpočtů.

Chcete jeden příklad za všechny? 
Zde ho máte.

Dotace na ochranu přírody za 9,4 miliardy korun 
v letech 2013 až 2015 výrazně nezlepšily stav pří-
rody v Česku. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího 
kontrolního úřadu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které 
peníze z  evropských fondů a  státního rozpočtu 
rozdělovalo, podle kontrolorů nedokázalo vy-
hodnotit účelnost a přínos dotovaných projektů. 
NKÚ prověřoval poskytování, čerpání a  užití 
peněz na  ochranu a  péči o  přírodu a  krajinu. 
Peníze přidělovalo ministerstvo z  fondů Evrop-
ské unie v  rámci operačního programu Životní 
prostředí a  ze  státního rozpočtu v  rámci dvou 
národních programů. „Navzdory tomu se ale stav 
přírody a krajiny zásadním způsobem nezlepšil, 

v některých směrech došlo naopak ke zhoršení,“ 
uvedla mluvčí kontrolního úřadu Olga Málková. 
Česko přitom podle ní získalo druhý největší 
podíl peněz na podporu biologické rozmanitosti 
a ochrany přírody ze zemí EU.

Podle NKÚ například i přes masivní dotace ubylo 
zemědělské půdy a  klesla rozloha přírodních 
oblastí nerozdělených silnicemi, ploty či zástav-
bou. „Nepříznivá situace je také u vodních toků,“ 
doplnila mluvčí.
 
Ministerstvo říká, že  se  stav přírody a  krajiny 
postupně zlepšuje. Jenomže… za  prvé argu-
mentuje růstem počtu chráněných území. Podle 
ministerské logiky je tedy ochrana přírody věc 
úřednického razítka. Čím víc vyhlášek, tím lepší 
ovzduší, půda či kvalita vody. Absurdní.

Za druhé, nezlepšuje se náhodou životní prostře-
dí díky vývoji technologií, úsilí konkrétních lidí, 
kteří se věnují svému okolí a schopnosti přírody si 
sama se sebou slušně poradit? Dost dobře možné.

A  za  třetí. Kdyby lidem zůstalo více peněz 
ve  vlastních kapsách, neutratili by je někteří 
z nich ve své firmě za nákup lepších a k přírodě 
ohleduplnějších technologií, jiní za  kvalitnější 
potraviny a  další třeba za  péči o  faunu a  flóru? 
Ano.

Podobných případů nesmyslných dotací bychom 
jistě našli víc. Miliardy mizí, úzká skupinka vy-
dělává, vlci vyjí, karavana táhne dál. Změňme to, 
máme na to být zdravou zemí i bez dotací.

Devět miliard  
do lesů, vod a strání.  
Výsledek? Velká nula

Učitel, otec, lídr. 
Seznamte se. 
Petr Mach
Narodil se v roce 1975, absolvoval vyso-
kou školu ekonomickou. Učí na vysoké 
škole, je ženatý s někdejší členkou ReV 
Andreou Machovou (roz. Holopovou) 
a  na sklonku roku 2016 se stal otcem 
malého Jonáše.

Podle očitých svědků se rozčílil po-
řádně jednou, to když byla i kvůli ODS 
schvalována Lisabonská smlouva. Tehdy 
bouchnul do stolu a založil Stranu svo-
bodných občanů, za kterou byl zvolen 
europoslancem a vede ji od února 2009 
dosud. A v roce 2017 ji chce dovést  
do Poslanecké sněmovny.
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Jsme země plná šikovných lidí
Autor: Josef Káles

Píše se  rok 1924 a Československo je 10. nejbohatší zemí na  světě. Patřili 
jsme mezi průmyslově nejvyspělejší země, byli jsme výkonnostně zemí 
srovnatelnou se Švédskem. Za námi bylo i Nizozemí nebo Německo. Když to 
šlo tehdy, tak proč ne teď. Máme na to vrátit se na světovou špičku!

Česko bylo, je a  bude zemí plnou velice schopných a  šikovných lidí. Naše 
země patřila mezi světovou špičku nejen v oblasti vzdělanosti. Ano, je to už 
dávno a svět se výrazně změnil, to však neznamená, že bychom se nemohli 
zpět mezi nejbohatší vrátit. 

Když se malou chvilku zamyslíte, co vše jsme dali světu, kdo nás kde prosla-
vil a čím se můžeme všichni pyšnit, vymyslíte dlouhý seznam věcí a jmen. 
Tak třeba: Tomáš Baťa a jeho cenově dostupné boty pro celý svět, František 
Křižík se  svou obloukovou lampou, Emil Kolben se  svým společníkem, 
auta sestrojená Laurinem a  Klementem jako základ pro světovou značku 
Škoda nebo elegantní automobily Josefa Sodomky později převedené pod 
značku Karosa, kopřivnická Tatra a její proslavené vozy všeho druhu, mo-
tocykly Jawa, nejlepší plzeňské pivo, kostkový cukr z  Dačic, Heyrovského 
polarograf, lodní šroub Josefa Ressela, kontaktní čočky Otta Wichterleho, 
prvotřídní klavíry Antonína Petrofa, Prokop Diviš a  jeho hromosvod, nej-
krásnější modelky, vytrvalí sportovci od  nestárnoucího Jaromíra Jágra či 
Petra Čecha po  sportovkyně jako Petru Kvitovou či Gabrielu Koukalovou, 
verzatilka značky Koh-i-noor, plakáty Alfonse Muchy, proslulé sklářské 
umění nebo vynálezy v oblasti obrany jako je radar Věra.

„Za největší hřích, páchaný na lidech, pokládal politiku,  
jež učí hledat pramen existence v prošení, v běhání  

za podporou, za subvencemi apod.“ 
(Tomáš Baťa, Úvahy a projevy, str. 157) 

Nežijme minulostí, inspirujme se v ní. Následujme postupy, které přinášejí 
větší prosperitu a  mezi takové kroky určitě patří zjednodušení zákonů, 
zjednodušení podnikání, omezení byrokracie a mnohem menší státní pře-
rozdělování či menší vliv státu na naše životy. Vždyť v  roce 1920 bychom 
slavili den, kdy přestáváme pracovat na stát v únoru, nyní pracujeme na stát 
až do června. Pár hlav ve vládě nikdy nenaplánuje věci lépe než rozhodnutí 
každého občana této země.

„Chci dokázati ne slovy, ale skutky, že závod dle našich  
zásad spravovaný, jest v konkurenčním zápase nezdolný  

i vůči nejsilnější konkurenci. K této své práci nepožaduji podpory  
od nikoho, jmenovitě ne od státu. K této své práci potřebuji  

jediné – aby mi bylo dovoleno pracovat.“ 
(Tomáš Baťa, Úvahy a projevy, str. 274)

Nechme všechny šikovné, aktivní a schopné lidi se nadechnout, nesvazujme 
je zbytečnými regulacemi či nařízeními. Jedině poté naše svoboda, životní 
úroveň či příjmy porostou. Máme na to být bohatou a suverénní zemí.

Ing. Petr Mach, Ph.D.
ekonom, předseda strany

#mamenato

Máme na to
být bohatou  
a suverénní zemí 

Tomáš Baťa, symbol podnikání bez dotací
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Chceme suverénní Českou republiku 
ve svobodné Evropě
Foto: Pavla Králová

Jak je to nyní?

Evropa je ochromena nefunkčností Evropské unie, 
která se stala byrokratickým molochem produku-
jícím stále více a více nesmyslných nařízení.

Orgány Evropské unie nejsou demokratické. Unie 
je ovládána nikým nevolenými úředníky s velkou 
a nekontrolovanou mocí. Mezi státy již dávno ne-
platí rovnost, dochází k jednání „o nás bez nás”, 
což ubližuje dobrým vztahům mezi jednotlivými 
členskými státy.

Politici EU nejsou schopni efektivně reagovat 
na  aktuální problémy a  krize. Ať už je to krach 
Řecka a  nefunkčnost společné evropské měny 
nebo imigrační krize.

Jak to vidí Svobodní?

Svobodní chtějí Evropu, kde lidé mezi sebou spo-
lupracují a obchodují bez bariér, kde se díky tomu 
neválčí. Chtějí Evropu bez zbytečné byrokracie, 
Evropu svobodnou, prosperující a bezpečnou, jíž 
je ČR suverénní součástí.

Svobodní jsou přesvědčeni o  tom, že  by bylo 
fér uspořádat referendum o  EU. Evropská unie 

se po Lisabonské smlouvě a po událostech v po-
sledních letech výrazně změnila, proto by lidé 
měli mít možnost vyjádřit se, jestli má být Česká 
republika nadále jejím členem.

Jednou z  cest, jak k  takové Evropě dojít, je i  vy-
stoupení z EU a zahájení rovné a férové spolupráce 
mezi evropskými zeměmi. Proto máme „plán B“. 
Počítáme s budoucností bez EU. Budeme také při-
praveni na situaci, že se EU samovolně rozpadne.

Uspořádáme referendum o  vystoupení 
z  EU. Chceme, aby Česká republika byla 
suverénní zemí a  abychom byli zároveň 
součástí evropské zóny volného obchodu. 
Sami si budeme určovat naše zákony 
a nebudeme muset zavádět euronesmysly.  
Nikdo nebude hlasováním v  Bruselu určo-
vat, co máme dělat.

Svobodní uspořádali ke kritice EU satirickou akci. 

Ani v EU nerostou peníze na stromech. Peníze, které EU přerozděluje 
například pocházejí z DPH z plenek, které nakupují maminky  

v členských státech.

Poté co úředníci vymyslí program, pošlou peníze zpět do ČR.  
Po cestě se však ztratí další část peněz. Dotace s sebou bohužel  

nesou velké korupční příležitosti.

Po cestě se část peněz ztratí, vybírat daně není levná záležitost.  
Část peněz padne na armádu úředníků v Bruselu, Štrasburku  

a Lucemburku.

Realita je taková, že stát musí vzít občanům na daních 60 milionů,  
aby nějaký oligarcha dostal dotaci na ranč 50 milionů.  

Přijde vám takový systém v pořádku?
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Necháme vaše peněženky  
na pokoji aneb tři daňové 
návrhy Svobodných
1)  DPH snížíme  

na jednotnou sazbu 14 %

Daň z přidané hodnoty je všudypřítomnou daní, 
kterou platíme vždy, když něco kupujeme. Není 
před ní úniku a  postihuje každého včetně těch, 
kteří už nevydělávají a jsou v důchodu. Ukončíme 
nekonečné debaty a smlouvání o tom, které zboží 
má být ve  standardní sazbě a  které ve  snížené 
a sazby jednou pro vždy sjednotíme. Sníží se jak 
ceny potravin, tak ceny služeb a ostatního spo-
třebního zboží. Nejenže bude zboží levnější, ale 
usnadní se  i  administrativa podnikatelům, kte-
rým více sazeb jenom komplikuje život. Počítáme 
s tím, že snížení daně bude kompenzováno tím, 
že bude méně lidí daně obcházet, lidé už nebudou 
muset jezdit nakupovat do  Německa za  nižšími 
cenami a  navíc se  vyplatí projíždějícím kami-
onům tankovat v  České republice a  nechají tu 
více peněz za  naftu, což zase zvýší výnos DPH 
a spotřební daně.

2)  Plus tisícovka  
pro každého měsíčně

Plat každého pracujícího v  České republice je 
zatížen daní z  příjmu a  velkým množstvím 
dalších odvodů. Navrhujeme odvody sjednotit 
a poskytnout každému 1000 korun měsíčně sle-
vu, o kterou se zvýší čistý příjem. Pro rodinu to 
bude znamenat 24 tisíc ročně navíc. Spousta lidí 
se  díky tisícovce měsíčně vymaní ze  závislosti 
na  sociálním systému a  ušetří se  spousta papí-
rování na  úřadech práce. Výpadek z  rozpočtu 
vychází jen na  54 miliard ročně, který chceme 
kompenzovat rušením dotací do  soukromého 
sektoru, které způsobují pokřivení férového pod-
nikatelského prostředí; rušením zbytečné státní 
byrokracie a  také investičních pobídek, kterými 
se neférově zvýhodňují zahraniční podniky.

3)  Osvobodíme vás od daně 
z nabytí nemovitých věcí

Je jednou z  nejhanebnějších daní a  lidé ji platí 
znovu vždy, kdy se stěhují do svého. Je také jed-
nou z  nejasociálnějších daní, protože tvrdě po-
stihuje i chudé lidi, pro něž je nemovitost mnoh-
dy jediným bohatstvím, které mají. 4 % se zdají 
být poměrně málo, ovšem z ceny nemovitosti to 
mnohdy dělá statisícové částky, které si zkrátka 
lidé nemohou dovolit. Kvůli této dani se  lidé 
zdráhají stěhovat a  zůstávají v  nemovitostech, 
které jim nevyhovují či zůstávají v oblastech, kde 
si těžko hledají práci. Daň z  nabytí nemovitosti 
není pro stát významným příjmem. Zcela tuto 
daň zrušíme. Výpadek státu na  příjmové straně 
budeme kompenzovat zrušením dotace na  sta-
vební spoření a dalšími úsporami. Nedává smysl, 
aby stát jedněm na  bydlení dával a  druhým 
za bydlení bral.

RODINA
2 zaměstnaní rodiče + 2 děti

+ 45 661 Kč / rok / rodina

Platy
Každý zaměstnanec i živnostník
1000 Kč / měsíc = 12 000 Kč / rok

Jídlo
Nyní DPH 15 % = 96 000 Kč / rok

Se Svobodnými DPH 14 % = 95 165 Kč / rok

Domácnost
Nyní DPH 21 % = 360 000 Kč / rok

Se Svobodnými DPH 14 % = 339 174 Kč / rok

24 000 Kč / rok / rodina 835 Kč / rok / rodina20 826 Kč / rok / rodina
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Šichtařová & Pikora:
Vaše dítě už není vaše

Autor: Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora

Úředník všechno zná, všechno ví a  o  všem 
rozhoduje. A  v  budoucnu vás ještě bude 
vydírat a šikanovat.

Nedávno vyšla zpráva, že na rodiče, kteří by snad 
nechtěli souhlasit s  modelem inkluze handica-
povaných dětí, si posvítí orgán sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD). Konkrétně: Pokud vám 
školské poradenské zařízení doporučí inkluzi, ale 
vy jako rodič odmítnete začlenění dítěte do „běž-
né“ školy, bude na  vás poslán OSPOD. Důvod: 
Nejednáte v nejlepším zájmu dítěte.

Asi ještě nikdy nebylo v  ČR tak černě na  bílém 
řečeno, že  o  tom, co je nejlepším zájmem dítěte, 
nerozhoduje rodič, ale stát. Připomíná vám to 
Norsko a jeho neblaze proslulý Barnevernet? Bingo.
Proces zadupání tradiční rodiny do  země je tím 

zdárně dokončen. Rodina už není nic. Teď je tu 
skandinávský model, kde dítě patří státu a biolo-
gičtí rodiče mají roli jen jakýchsi pěstounů. Láska 
se  vytratila, pěstounství je jen technický servis 
při výrobě daňového poplatníka.

Ovšem povšimněme si, že stát v poslední době str-
ká nos do věcí, do kterých mu nic není, čím dál víc. 
Během několika málo měsíců až let se „najednou“ 
objevily instituce a  mechanismy, které mají moc 
ovlivňovat to, co dříve bylo považováno za nedo-
tknutelné. Máme tu tedy najednou nové poselství 
státu: O tom, co je pravda, už nerozhoduje úsudek 
jedince, ale stát.

OSPODu byl dán nástroj k tomu, aby pod záminkou 
nejlepšího zájmu dítěte kdykoliv dítě předal státu, 
pokud jeho rodiče nebudou dost stádní. Máme tu 
tedy opět nové skryté poselství: Dítě se  vlastně 
nenápadně stalo vlastnictvím státu, nikoliv rodiny.

Bylo zavedeno EET či kontrolní hlášení. Obojí 
nutí podnikatele dokazovat, jak přesně funguje 
jejich podnikání. Máme tu tedy ještě další nebý-
valé poselství: Byla vlastně zrušena presumpce 
neviny, na podnikatele se nyní automaticky hledí 
jako na  provinilce, kteří se  musí neustále bránit 
dokazováním své čistoty.

A tak bychom mohli pokračovat. Upřímně mě děsí 
fakt, který si ještě zdaleka ne každý uvědomuje: 
Už znovu jsme se dostali do situace, kdy se bojíme 
mluvit – jako kdysi za  totality. Minulý týden mi 
kamarádka poslala fotku z  rodinné dovolené 
z Tater. Chtěla na ní jen tak z legrace ukázat, jak 
je po  ránu rozcuchaná, zkrátka neškodné ženské 
tlachání. Jenže vzápětí se  lekla, co to vlastně 
vyvedla. Na fotce totiž bylo vidět, že celá rodina 
spí s  dětmi v  jedné posteli. Jakmile si to kama-
rádka uvědomila, hned mi začala psát: „Hlavně 
to nikomu neříkej, aby na mě neposlali sociálku!“ 
A ve mně zděšeně hrklo: Copak je něco špatného 
na tom, když dítě spí u rodičů v posteli? Copak je 
to něco, o čem by se člověk měl bát mluvit? Takhle 
se jako společnost necháme státem vydírat?

Protože ano, slovo vydírat je namístě. Stát už vy-
dírá. Už říká, že pokud jeho občané nebudou dělat 
to a  to, co MY jako stát chceme (třeba souhlasit 
s  politikou inkluze), odebereme vám VAŠE dítě. 
To je prvoplánová výhrůžka a vydírání. Není tohle 
snad mnohem podstatnější než zakázat kouření? 
Tak proč se dosud skoro žádný politik neozval?

Za  hranicemi jsou v  transformaci společnosti už 
mnohem dál. Od  ledna nový generální tajemník 
OSN, portugalský socialista Antónni Guterres 
(v  letech 1999 až 2005 předseda socialistické in-
ternacionály) přímo prohlásil na summitu Vision 
Europe: „Imigrace není problém, ale řešení!... 
Evropské národy nemají právo kontrolovat svoje 
hranice. Místo toho musí vpustit do  země houfy 
těch nejchudobnějších lidí na  světě... Není třeba 
brát v  úvahu odmítavé postoje obyvatel evrop-
ských zemí...“ Transformace společnosti tedy už 
pokročila do stavu, kdy jsou bourány hranice.

Tedy pardon, ale toto je transformace společnosti 
do  stáda kastrovaných volů. Volů, protože tam, 
kde není rodina, není dětí. A tam, kde není dětí, 
budou dnes bohaté národy vymírat. A  tenhle 
trend se sám nezastaví.

Probůh, lidé, volby jsou za  dveřmi – kašleme 
na  výhrůžky o  propadnutí hlasu, které nám ser-
vírují agentury pro průzkum veřejného mínění, 
a  volme úplně jinak než dosud. Kašleme na  prů-
zkumy, vzpomeňme na  hlasování o  BREXITu 
a Trumpovi! Volme prostě tak, jak cítíme.
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10 × Proč Svobodní
 Jsme zásadoví
 Naše konzistentní postoje prosazujeme již více než  

osm let od komunální politiky po Evropský parlament. 
Nejsme žádné rychlokvašky.

 Hájíme principy
 Nehájíme zájmy jedné skupiny lidí proti druhé.  

Politická moc má být přísně redukována a maximum 
rozhodování má zůstat v rukou občanů.

 Nemáme za sebou žádné  
korupční kauzy

 Na rozdíl od jiných jsme nikdy nekradli. 

 Jako jediní hájíme svobodnou  
a suverénní Českou republiku

 Navzdory Evropské unii.

  Jsme volbou pro všechny 
 aktivní a schopné lidi, kteří si věří
 Náš volič se živí prací, nikoliv dotacemi.

 Základem naší strany  
je propracovaný program 

 Přináší konkrétní řešení, jak zjednodušit lidem  
život a nechat jim více volného času a peněz.

 Vyznáváme princip férové soutěže  
 Jsme jediná strana, ve které o tom, kdo bude 

na kandidátních listinách, rozhoduje v otevřených 
primárkách veřejnost.

 Opíráme se o názory odborníků
 Stavíme na jejich zkušenostech z mnoha oborů.

 Vytváříme stranu na desetiletí 
 Naši zastupitelé působí v mnoha městech a obcích.  

Máme pevnou politickou filozofii a regionální strukturu. 

 Jsme připraveni vstoupit  
do českého parlamentu

 Uděláme z České republiky svobodnou  
a suverénní zemi.
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Podpořili nás

Férové primárky Svobodných

Jsme jediná strana, ve které o tom, kdo bude na kandidátních listinách, rozhoduje veřejnost v otevřených primárkách. 
Vyznáváme princip férové soutěže. Kandidáti s největším počtem hlasů se stanou vašimi zástupci na kandidátní listině. 
Hlasování probíhá přes zabezpečené internetové rozhraní a to minimálně týden, aby se jej zúčastnilo co nejvíce členů 
a příznivců. Abyste nám mohli pomoct vybrat ty nejlepší kandidáty do voleb, stačí se zaregistrovat  
na www.svobodni.cz pomocí stručného formuláře.

Ivan Mládek
hudebník, textař,  
ekonom

Martin Starý
starosta Kutné Hory

Blanka Šrůmová
zpěvačka

Michal Šlesingr
český reprezentant 
v biatlonu

Luděk Šorm
majitel Perníkové  
chaloupky

Richard Sulík
lídr největší slovenské 
opoziční strany
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Pomozte nám vytvořit svobodnou,  
prosperující a bezpečnou Českou republiku

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v  otevřených primár-
kách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných 
do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.

Staňte se členem

Spolurozhodujte o  politice Svobodných na  jed-
notlivých úrovních. Účastněte se  dění uvnitř 
Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.

Podívejte se, jak nás můžete i jinak podpořit na www.svobodni.cz  
nebo nám můžete napsat na info@svobodni.cz

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na  jejich transparentní 
účet skrze formulář na našem webu a  podpořte 
důležitou volební kampaň v tomto roce. 

Svobodné noviny. Vydala Strana svobodných občanů.  
Redakce Josef Káles, Martin Rumler. Zdarma.


