5

volebních priorit
pro volby 2017

1

Levnější zboží a vyšší výplaty
díky nižším a jednodušším daním
Snížíme a sjednotíme DPH na 14 %, zvýšíme
každému výplatu o 1 000 Kč měsíčně, zrušíme daň
z nabytí nemovitosti. Přinášíme balíček daňových
opatření, která sníží přerozdělování o 81 miliard
korun. O to více zbude lidem v kapsách.

Můžeme

být svobodnou
zemí

2

Volný obchod, svobodné
cestování a Evropa bez
byrokracie
Chceme Evropu, kde spolu státy dobrovolně a bez
byrokracie spolupracují, obchodují a jejich občané
volně cestují. Chceme zachovat korunu, nepřejeme
si euro. Usilujeme o obchod s celým světem.
Chceme udržovat západní orientaci ČR.

3

4

Kvalitní doprava, propojení
krajských měst dálnicemi

Zrušení zbytečných úřadů
a papírování – omezení korupce

Konečně prosadíme to, o co už se stát měl postarat
dávno – dálniční spojení mezi krajskými městy.
Zrychlíme cestování a ulevíme obcím a městům.
Zaměříme pozornost policie na skutečné piráty,
kteří ohrožují bezpečnost na silnicích.

Zavedeme komunikaci s úřady z tepla domova.
Máme rovněž seznam zbytečných úřadů na
zrušení. Omezíme moc politiků a úředníků,
odtajníme veřejné zakázky bez výjimek
a snížíme tak korupční příležitosti.

5

Obrana v rámci NATO,
žádné přerozdělování migrantů
Chceme fungující NATO a armádu zaměřenou na
naši obranu. Odmítáme přerozdělování lidí – jsme
pro zachování naší samostatné přísné imigrační
politiky. Zachováme rovněž možnost bránit svůj
život, rodinu a majetek.

www.svobodni.cz

Lídr, učitel, otec.
Seznamte se.
Petr Mach
Narodil se v roce 1975, absolvoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze, kterou zakončil
doktorátem z ekonomie. Od roku 1999 působil
v Centru pro ekonomiku a politiku, později
i jako výkonný ředitel. Nyní učí na vysoké škole.
Je autorem dvou publikací zaměřených na
problémy evropské integrace.
Petr Mach má ženu Andreu a na sklonku roku
2016 se stal otcem malého Jonáše.
Podle očitých svědků se rozčílil pořádně jen
jednou, a to když ODS prosadila Lisabonskou
smlouvu, která odebrala pravomoci našemu
státu a přenesla je do Bruselu. Tehdy bouchnul
do stolu a založil Stranu svobodných občanů,
kterou vede od února 2009. V roce 2014
byl za Svobodné zvolen do Evropského
parlamentu, kde vystupoval proti různým
euronesmyslům. Svobodní v těchto posledních
celorepublikových volbách překročili 5% hranici
a nyní chtějí uspět ve volbách do Poslanecké
sněmovny opět v čele s Petrem Machem.

Volit Svobodné má smysl
V roce 2014 kandidovali Svobodní v eurovolbách.
Agentury preference Svobodných sotva uváděly
a poslední předvolební průzkum Svobodným
ukazoval 2 %. Realita byla úplně jiná. Svobodní
dostali více než 5 % a Petr Mach se stal poslancem.
Přijďte k volbám a podpořte Svobodné. Nenechte
se ovlivňovat zavádějícími volebními průzkumy, volte
podle sebe. Nepodporujte „menší zlo“ a dejte hlas
straně, s jejímž programem souhlasíte nejvíce, jedině
tak můžeme něco změnit. Svobodní mají potenciál
oslovit minimálně 12 % voličů a sehrát tak důležitou
roli v budoucnosti České republiky. Můžeme být
svobodnou zemí!

Všechny naše postoje naleznete na našem webu:
www.svobodni.cz

