
Seznam 

zaregistrovaných kandidátních listin Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pro volby do 
zastupitelstva kraje konané dne 17.-18.10.2008 

 

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje byly v období od 1.-12.8.2008 podány kandidátní listiny 
následujících politických stran, politických hnutí a koalic: 

1. Politická strana  Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a 
státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI 
byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU 
demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem 
PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME 
SAMI SOBĚ!!! – ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI 
k volbám, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni – NEVOLIT 
žádnou parlamentní stranu vládnoucí (post) komunistické kriminální fízlokracie!!! – jenž 
žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit 
dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI 
DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! 
Proto děkujeme za Vaši podporu!!!  - č.j.13058/VZ/2008 

2. Politická strana Strana zdravého rozumu – č.j. 13123/VZ/2008 
3. Koalice politických stran Dělnická strana a  Demokratická strana sociální spravedlnosti 

s názvem Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví – č.j. 13199/VZ/2008 
4. Politická strana Komunistická strana Čech a Moravy – č.j. 13280/VZ/2008 
5. Politická strana Občanská demokratická strana – č.j. 13299/VZ/2008 
6. Koalice politické strany Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová a 

politického hnutí Nestraníci s názvem Koalice pro Královéhradecký kraj – č.j. 13337/VZ/2008 
7. Politické hnutí NEZÁVISLÍ – č.j. 13365/VZ/2008 
8. Politická strana SDŽ – Strana důstojného života – č.j. 13392/VZ/2008 
9. Politická strana Česká strana sociálně demokratická -  č.j. 13398/VZ/2008 
10. Politická strana Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa – č.j. 

13447/VZ/2008 
11. Politická strana Strana zelených – č.j. 13485/VZ/2008 
12. Koalice politických stran Volba pro město a Strana pro otevřenou společnost s názvem Volba 

pro kraj – č.j. 13513/VZ/2008 
13. Politická strana SNK Evropští  demokraté – 13561/VZ/2008 

 

Kandidátní listiny všech uvedených politických stran, politických hnutí a koalic byly  dne 29.8.2008 
zaregistrovány, žádná kandidátní listina  nebyla  odmítnuta a nebylo rozhodnuto ani o škrtnutí  
kandidáta. 

 

 


