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Volební inzerce
Rozumná řešení pro Prahu

Koalice Pravého Bloku a Strany zdravého rozumu vznikla na základě blízkých, tj. pravicových názorů na řešení
problémů a z potřeby nedrobit sílu malých stran.

Politika Pravého Bloku je zcela jasně čitelná. Odstraňování všech nešvarů, které přetrvávají z období normalizace. Tato strana
odhaluje i praktiky nové z období, které by se dalo s nadsázkou nazvat "období abnormalizace . Pravý Blok prosahuje myšlenku, že
nejlepší kontrolou je, když občan může kdykoliv prostřednictvím referenda odvolat ty, jímž dal svou důvěru ve volbách, a kteří ho
zklamali. Zvláště na obecní úrovni jsou referenda pro spokojenost občanů naprosto nezbytná. Pravý Blok bojuje proti prorůstání
firemních zájmů na radnici. Prostřednictvím kamarádů na důležitých místech čerpají tyto firmy z obecní pokladny peníze na zbytečnosti,
které by byly potřebnější někde jinde. Pravý blok prosazuje tzv. "domovské právo . Kriminální živly by byly prostřednictvím tohoto
institutu vykazovány z města. Je totiž zcela jasné, že nejvíce delikventů páchajících obecnou kriminalitu jsou ti, jejichž trvalé bydliště
rozhodně není v Praze. Pravý Blok je v koalici jakýmsi ostřím, bojující složkou. Stranu zdravého rozumu zajímají praktické záležitosti.
Metodou této velmi mladé pravicové strany je dosahovat všeho pozitivního metodami. Například odstranit fenomén vykrádání aut
vytlučenými okénky tak, že každý městský policista bude odpovídat zcela konkrétně za určitý rajón (blok). Výše jeho prémií nebude
závislá na tom, kolik vybere na pokutách za parkování, ale na tom, zda je jeho rajón bezpečný, jak si ho ku prospěchu svému i občanů
hlídá. Šéf policie pak bude odměňován podle bezpečnosti v celém jemu svěřeném území.

Strana zdravého rozumu chce na území Prahy odstranit v organizaci dopravy takzvané špunty a zbytečné jednosměrky, které prodlužují
trasy a ekologicky tak zatěžují město. Je nutné udržet stávající síť lékařských pohotovostních služeb včetně zubních pohotovostí,
eventuelně ji rozšířit. Je nutné podporovat malé prodejny, aby starší nemuseli na nákupy do vzdálených hypermarketů. Jsme proti
zasahování města do svobodného podnikání prostřednictvím vyhlášek, které nadržují zahraničním velkopodnikatelům a ničí české
živnostníky a podnikatele. Jsme pro zrušení vyhlášky o zákazu pochůzkové reklamy, která je mnohdy jedinou možností malých
podnikatelů jak upozornit na své služby.

Předseda Pravého Bloku je známý nezávislý novinář a neohrožený bojovník proti nepravostem Petr Cibulka. Předsedou Strany
zdravého rozumu je hudební vydavatel Mgr. Petr Hannig. Koalice PB a SZR má plnou kandidátní listinu a může být poměrně silnou
zbraní po zvolení proti různým nekalým praktikám zkušených politických harcovníků na pražské radnici.
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