
Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Martin Rejman, 
jsem předseda Konzervativní strany 
a ucházím se o Váš hlas ve volbách 
do Senátu jako kandidát číslo 5 
ve volebním obvodu 26. 

Neslibuji Vám nic, co nemohu splnit. 
Zvolíte-li mne senátorem, budu pro- 
sazovat konzervativní, skutečně pra- 
vicové myšlenky. Zasadím se o jejich 
uplatňování v našem zákonodárství 
a o odstranění  množství nesmyslných 
zákonů a předpisů, které Vás zbytečně 
otravují, připravují o čas, nervy, peníze, 
ale hlavně o Vaši osobní svobodu. 

Zaměřím se na návrat slušnosti a mo-
rálky do politiky. Těmito hodnotami 
a zdravým selským rozumem se ve 
své politické práci budu řídit tak, 
jak se jimi řídím ve svém  životě. 

Více o mně a mých názorech na
www.martinrejman.cz 

Kontaktovat mne můžete na 
martinrejman@seznam.cz

Bude mi ctí, když mi dáte svůj hlas.

S díky, přátelsky



Postavení senátora, stejně jako jakoukoliv jinou politickou 
funkci, vnímám jako službu veřejnosti, ne jako prostředek 
pro dosahování osobního prospěchu. Mým spojencem 
jste vy, pracovití, zodpovědní a sebevědomí lidé. 

Chci bránit dalšímu zadlužování naší země, zneužívání so-
ciálních dávek, zhoršování postavení starých a zdravotně 
postižených lidí, i stále sílícímu zasahování byrokratů Ev-
ropské unie do právního řádu České republiky. 

Zaměřím se zejména na prosazení:

• zákona, který konečně zamezí zvůli exekutorů a lich-
vářů, vedoucí k ruinování poctivých lidí a k nárůstu 
bezdomovectví; 

• zákona, který stanoví povinnost jak státní správy, tak 
i uchazeče o veřejnou zakázku zveřejnit všechny její 
podrobnosti (smlouvu, rozpočty atd.) bez ohledu na 
tzv. obchodní tajemství; 

• zákona, který výrazně zvýší tresty za korupci veřejně 
činných osob (policistů, soudců a politiků na všech 
úrovních), včetně propadnutí majetku a zákazu čin-
nosti s přihlédnutím k tomu, že jejich postavení není 
polehčující, ale naopak přitěžující okolností.

Vážení spoluobčané, mým cílem je především vrátit vám 
víru ve slušnou budoucnost v zemi, která si váží své mi-
nulosti, kultury, přírody a nás samotných, abychom mohli 
být na naši zemi opět hrdi.


