„Nakapsovat a pak vyšetřovat!“

sympatizují. Je to proto, že
i během kampaně řešíme kauzy, které se jich dotýkají.

Jaké máte na mysli?
Nedávno jsme upozornili
na brutální praktiky komanda
ČEZu. I když se zdálo, že se
Stačilo málo, aby Suverenita Jany Bobošíkové znovu usedla do Europarlamentu. Nebojácná politička převálco- vše zamete pod koberec, tak
vala řadu stran včetně jedné parlamentní. Jana Bobošíková jde do letošních voleb s výraznou posilou. Romana nakonec muselo vedení ČEZu
přiznat pravdu. SUVERENIAssadová z Plzně se rozhodla, že bude stát po jejím boku, a přijala nabídku být lídrem v Plzeňském kraji.
TA požaduje odvolání špiček
Paní Romano, co říkáte lební kampaně. Jsou to totiž nutné více používat zdravý ro- Říkáte, že je vaše kampaň ČEZu.
na neskutečné utrácení poli- naše peníze. Peníze daňových zum, a proto ráda vidím, že skromná, a přesto jste v potických stran před volbami? poplatníků přetransformované kampaň SUVERENITY není sledním průzkumu dostali Co je Vaší specializací?
Díky mým pracovním zkušeJsem v šoku, když vidím do příspěvků od státu. To jsou o vyhazování peněz do billbo- už 3 procenta.
ardů, ale o komunikaci přímo Myslím si, že volby budou pře- nostem v dopravě jsem koorstovky billboardů vládnou- stamiliony.
s lidmi. Bobobus s Janou Bo- kvapením pro všechny. Bude dinátorkou týmu, který se zacích stran. To mi pak přijde
směšné, když každá z těchto Jak je na tom Suverenita bošíkovou najezdil tisíce kilo- to jako v minulém roce, kdy bývá dopravou. Naším cílem
metrů, aby se dostal tam, kam SUVERENITA dostala skoro je zrušit elektronické viněty
stran hovoří o tom, jak bude blok Jany Bobošíkové?
šetřit a jak bude bránit další- Naše strana nechce mrhat se ani billboardy nedostanou. 5 % hlasů. Přitom věhlasné pro řidiče osobních aut. Je to
mu zadlužování naší země. penězi občanů a v jejím pro- A to je potřeba. Mluvit s lidmi agentury dávaly SUVERE- absolutní lumpárna. Řidiči buPřitom všechny ty strany gramu je razantní zrušení pří- a vědět o jejich všedních sta- NITĚ pouhé jedno procento. dou šikanováni novým a i pro
Sama vidím, jak s námi lidé stát ztrátovým zařízením. Zase
utrácejí státní peníze na vo- spěvků na politické strany. Je rostech a snažit se je řešit.

říká Romana Assadová ze Suverenity

se někdo potřebuje „nakapsovat“. A za rok nebo dva se
začne vyšetřovat.

pořádek. A pořádek, ten je
přece hlavně doménou žen,
že? Kampaň Suverenity.

To je pro náš stát typické.
Ano, ale nebude tomu tak,
pokud budeme v parlamentu.
Proti takovým nesmyslům budu bojovat. Navíc
jsme skvělý tým. Například karlovarský lídr,
léčebná ředitelka nemocnice v Mariánských
Lázních, MUDr. Věra
Procházková, profesionální záchranářka, bude
prosazovat, aby byl
konečně přijat zákon
o záchranné službě,
na který záchranáři už dlouho
marně čekají. Heslo Romany Assadové je:
Chcete změnu? Volte ženu!
Prostě chceme

