
LUCIE
ORGONÍKOVÁ
silná žena
z krásné Vysočiny

Senát jinak a lípwww.lucieorgonikova.cz@Orgonikova

Senioři si zaslouží
důstojné a kvalitní stáří

Maminky s dětmi
potřebují podporu

Zajistěme kvalitní
a hlavně dostupnou
veřejnou dopravu 

Naši zemědělci
si zaslouží férové
podmínky

V Senátu musí být ti,
kdo znají problémy
venkova

Žijeme tady spolu
a naše problémy
dobře znám

 KŘÍŽOVKA S VÝHROU

Můj pes Bárt pochází ze starého plemene 
ovčáckého psa. V tajence se ukrývá jeho celé 
jméno. Správnou odpověď posílejte na e-mail:  
orgonikova.online@gmail.com

Vylosujeme 3 výherce, kteří ode mne dostanou 
tričko a placku.

Lucie Orgoníková
je kandidátkou za obvod č. 44 Chrudim.

CO SI MYSLÍ LUCIE

Přijďte k volbám
5. a 6. října

č.

11



Senát jinak a líp

V Senátu chybí mladší
a dynamičtější pohled
na potřeby lidí z regionů. 

Senát nám musí více
rozumět.

Svými zkušenostmi chci
pomoci změnit Senát tak, 
aby fungoval líp.

Lucii Orgoníkovou už určitě 
znáte, je to Vaše kandidátka 
do Senátu ČR. Jediná žena 
na kandidátce mezi 13 muži, 
kteří se také ucházejí o Váš hlas. Je to kandi-
dátka statečných maminek, případně tatínků, 
jejichž bývalí partneři se vyhýbají placení ali-
mentů. Je kandidátkou všech tvrdě pracujících 
zemědělců, kteří si zaslouží férové podmínky 
a ochranu před dotovanou zahraniční konku-
rencí. Je kandidátkou, která chce zajistit fun-
gování veřejné dopravy tak, aby se každý mohl 
dostat do práce, k lékaři nebo do školy.

JAK TO VIDÍ LUCIE
Co je pro naši budoucnost nedůležitější? Jed-
noznačně děti. Ne každé však vyrůstá v úplné 
rodině. Je tu spousta maminek, případně tatínků, 
kterým by stát měl pomoci, když to jejich bývalý 
partner nedělá.
 

Stát by měl převzít odpovědnost za matky 
a otce, kteří neplatí alimenty na své 

děti! Má totiž o mnoho víc možností, jak tyto 
peníze, které patří především dětem, získat! 
Podobně, jako když se nesplácí půjčka. Banka 
obstaví účet, či z něj přímo strhává peníze. 
A takový postup lze zvolit i v případě neplacení 
alimentů.

Jsem zastáncem zvýšení soběstačnosti ze-
mědělských výrobků pocházejících z vlastní 

produkce. Žijeme v kraji, který zajišťuje 20 % 
celorepublikové produkce mléka a stále se tu 
chovají ve velkém rozsahu prasata i skot. Naši 
zemědělci si zaslouží, aby jim zpracovatelé 
platili za jejich práci odpovídající cenu. Chci se 
zasadit o změnu podmínek pro zemědělce s cílem 
zlepšení jejich životní úrovně a zatraktivnění 
zemědělství pro mladé lidi.

Přes Havlíčkobrodsko a Chrudimsko 
projíždí přetížené kamiony. Proč ne-

používáme jinde již běžné vážení náklaďáků 
za jízdy a následně nepokutujeme ty přetížené, 
které nám naše silnice ničí? I to chci změnit. 
A z vybraných pokut pak můžeme zničenou 
infrastrukturu opravit.

Region patří především nám, kteří tu 
bydlíme a chceme tu v bezpečí a bez obav 

z budoucnosti žít. Pojďme seniorům nabídnout 
důstojné pečovatelské domy a fungující veřejnou 
dopravu. Zemědělcům pak rovné podmínky, 
maminkám pomocnou ruku, když nedostávají 
výživné a nikdo jim v těžké životní situaci nechce 
pomáhat. Udržme vodu v krajině, nenechme ji 
odtéct a na suché období buďme připraveni.

Lucie Orgoníková je kandidátka do Senátu 
ČR, kde musí hlas našeho regionu konečně 
naplno zaznít. Je jedinou ženou na kandi-
dátce a umí řešit problémy mladých rodin, 
zemědělců, seniorů i našeho venkova.

Pojďme si Lucii
letos zvolit,

protože bojuje za nás
a za naše zájmy!

KDO JE LUCIE 
ORGONÍKOVÁ

Vaše kandidátka do Senátu ČR
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