Staré páky: Dostaneme Pavla do hry

Kandidát na prezidenta ČR, Stará páka Pavel Fischer sdílí naše
hodnoty a byl by dobrým prezidentem, ale podle některých…




s kampaní začal pozdě
lidi ho neznají
nemá tolik peněz jako jiní

Co my na to? Nic není ztraceno. Dostaneme Pavla do hry!
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Je to jediný kandidát evropského formátu
Má prestižní politické vzdělání
Mluví světovými jazyky
Je individualita a zároveň týmař
Je sebevědomý a zároveň skromný
Neuráží ty, s nimiž nesouhlasí
Umí naslouchat a stavět mosty mezi různými názorovými proudy
Má na to, aby zklidnil rozhádanou českou společnost
Ví, jak důležitá je pro zdraví společnosti rodina
Svoji rodinu miluje a žije pro ni
Zná zblízka svět handicapovaných lidí a rozumí mu
Jeho vizí není krátkodobý prospěch země, ale dlouhodobě prosperující ČR
Klíč k prosperitě vidí ve svobodném a tvořivém občanovi
Cestu k prosperitě v rozvoji demokracie
Součástí jeho vize je bezpečná a ekonomicky konkurenceschopná Evropa

•

Evropa, která v rámci integrální ekologie chrání životní prostředí a podporuje
globální péči o planetu Zemi, náš společný domov

Představme Pavla Fischera našim sousedům, kolegům v práci, lidem
ve farnosti, našemu okolí

V adresáři Starých pák a Mladých mamek máme 770 kontaktů. Když každý z nás
představí Pavla sedmi lidem a přesvědčí je, aby se seznámili s jeho názory, a dále je
požádá, aby i oni představili Pavla svým sedmi známým, a Ti pak dalším sedmi známým,
tak vytvoříme informační letadlo, díky kterému bude do Vánoc Pavla Fischera znát celá
naše republika. Pak už bude na každém z nás, koho budeme chtít za svého prezidenta.

Výpočet informačního letadla
1. kolo 770 x 7 = 5.390
2. kolo 5.390 x 7 = 37.730
3. kolo 37.730 x 7 = 264.110
4. kolo 264.110 x 7 = 1.848.770
5. kolo 1848.770 x 7 = 12.941.390

Staré páky a Mladé mamky volí Pavla Fischera!
www.pavelfischer.cz
V Praze dne 11. 11. 2017
Za výkonný výbor Starých pák: Jiří Dědek Fliedr, Kája Herbst, Ladislav Heryán, Pavel Popelka,
Josef Hořínek, Pavel Herian, Libor Podešva, Vladimír Trubka Kopřiva, Bob Fliedr, Josef
Klinkovský, Petr Herian

