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Naši zastupitelé hájí 
vaše zájmy!

Volte KSČM, aby se 
lidem žilo lépe.

Jsme jediná 
nezkorumpovaná 

strana.

Vážíme si pracovitých 
a snaživých lidí.

Odmítáme miliardové 
dary církvím.

Na prvním místě 
člověk, ne zisky!

Nepodporujeme zbohatlíky, 
kteří rozkradli půdu. 

Chráníme kulturně 
historické prostředí. 

Dejte svým hlasem 
zelenou společným 

prioritám! 

Na prvním místě 
člověk, ne zisky! 

Místo dávek – práci 
a důstojný život. 

Náš kraj – místo zdraví, 
rozvoje a kultury!

Za lepší dostupnost 
lékařské péče! 

Rozvoj a péče 
o harmonickou rodinu. 

Bezplatná zdravotní 
péče.

Bezplatné školství! 

Sociální služby 
dostupné všem 

potřebným.

Rozvoj sociálního bydlení 
pro mladé rodiny.

Připravenost pro řešení 
mimořádných situací.

Modernizace obecních 
sociálních bytů. 

Pozornost 
komplexnímu 

zabezpečení seniorů. 

Finanční prostředky 
užívat hospodárně.

Za všestrannou péči 
o děti a seniory! 

Péče o nejstarší 
generaci – dík a úcta! 

Jsme pro opatření, 
která sníží nebezpečí 

povodní. 

Za bezpečný život 
občanů kraje 

i jeho návštěvníků. 

Zvýšení požární 
bezpečnosti v obcích. 

Posílení integrovaného 
záchranného systému. 

Nepřipustíme 
bezpečnostní rizika 

včetně přílivu 
imigrantů!

Usilujeme o značku 
„bezpečný kraj“.

Nejsme pro přesídlení 
třetího světa do 

Evropy. 

Společně proti drogové 
závislosti, gamblerství, 

šikaně. 

Stop násilí na dětech, 
ženách i podvodům 

na seniorech. 

Nulová tolerance 
terorismu a projevům 

neofašismu! 

Středočeský kraj 
- bezpečný most 
hlavního města! 

Bezpečný kraj – náš cíl! 

Dostupné sportování 
pro všechny – cesta ke 

zdraví! 

Stop drogám - zelenou 
sportu a tělovýchově! 

Podporu městským 
a obecním knihovnám. 

Podporu volnočasovým 
kulturním centrům. 

„Kultura do škol“ 
podpora kulturnímu 

vyžití mladých. 

Zavedení systému 
slevových karet 

pro turisty. 

Dostupná kultura 
pro všechny! 

Člověk je víc než peníze 
a majetek! 

Zelenou každé poctivé práci!

Zvýšení kvality vzdělání 
i celého systému školství.


