Slib Lucie Zajícové svým voličům.
Vážené dámy a Vážení pánové z Brna, z naší milé Jižní Moravy,
jako rodilá Brňačka kandiduji za Brno do Senátu PSP ČR, a nabízím moje životní zkušenosti,
moje znalosti, i moje moravské srdce pro službu naší republice a všem jejím lidem, kteří o to
mají zájem. Bylo by mi velkou ctí, kdybyste mi svým hlasem v nadcházejících Senátních
volbách dali mandát k zastupování Vás a Vašich zájmů, pokud je Vám můj Program
blízký. Každý hlas každého z Vás je v dnešní nejisté době velmi důležitý.
Abyste věděli, koho budete volit, dovolím si se Vám představit: jmenuji se Lucie Zajícová a
rodina je pro mne základní hodnotou mého života.
Mojí pracovní profesí je zahraniční obchod a management v různých oborech a komoditách,
jako např. životní prostředí a management průmyslových odpadů, export v automobilovém
průmyslu, rozvoj kultury bydlení a import italského nábytku a designu do ČR.
Mluvím pěti jazyky.
Aktivně se zajímám o dění kolem sebe – od místních sociálních a právních vztahů, přes
mezinárodní situaci, až po alternativní zdroje Energie a přírodní medicínu. Jsem zvědavá a
zajímá mne literatura a filosofie, umění, hudba, poznávání jiných kultur, nové technologie a
objevy a baví mne hledat řešení pro nesnadné výzvy.
.
Ráda sportuji - lyže, jachting (jsem i námořní kapitán), a občas i tanec.
Důvodem, proč se účastním voleb ( a také důvodem, proč jsem v mém věku začala ještě
studovat Mezinárodní Právo na MUNI), bylo mé zjištění, že v naší Ústavě máme jistý
Čl.10., který říká, že našim zákonům a našemu právnímu řádu, tedy i naší Ústavě jsou
nadřazeny Mezinárodní Smlouvy. Zavedení tohoto (z mého pohledu kolonizačního)
článku do naší Ústavy v r. 1993 bylo podmínkou přijetí ČR do EU. Tímto jsme ZTRATILI
NAŠI STÁTNÍ SUVERENITU ROZHODOVÁNÍ a NAŠI SVOBODU. Takový stav je pro
mne nepřijatelný, a nemohu akceptovat, že naše děti budou ve vlastní zemi podřízené
cizincům a jejich zájmům. A to chci v Senátu změnit.
Jsem obyčejná matka a podnikatelka, která už nemůže jen mlčky přihlížet tomu, co se
děje s naší zemí, s naším státem a s životy nás všech a našich dětí. Máme morální
povinnost předat našim dětem naši zemi v lepším stavu, než jsme ji my sami převzali.
Na rozdíl od mých protikandidátů na Senátora za Brno neslibuji nikomu Vesmír ani
světelné koule u Hvězdárny, ani nemám kamarády v klubu kauzy STOKA, ani nešikanuji
zaměstnance ÚMČ, ani nemám nic společného s právní kauzou DIAG HUMAN, která nás
stála desítky miliard z našeho státního rozpočtu. Za to mám ale pevné morální zásady.
Chci zbavit naši zemi a naše lidi této podřízené role a vrátit nám všem SVOBODU,
SUVERENITU VLASTNÍHO ROZHODOVÁNÍ a MÍR, vyhlášením NEUTRALITY ČR.
Slibuji Vám všem, kteří mi k tomu svým hlasem dáte možnost, že budu jako Senátorka
ČR pracovat výhradně v zájmu České republiky a jejího lidu a udělám vše, co bude
v mých silách pro to, aby naše země byla opět svobodnou a suverénní zemí, kde budeme
rádi žít, budeme si o sobě rozhodovat sami, a naše děti budou hrdé na vlast, kde se narodily.
S úctou Vaše Lucie Zajícová

