
VOLBY 
do Evropského parlamentu
5. – 6. června 2009

volte důstojně
volte číslo 

Ing.  Stanislav Jaš
...jsem mladý a v Bruselu se vyznám !

Pomoc potřebným, vzdělání mladým, domov všem:
●  jsem citlivý na sociální témata a chci je pomoci 

řešit jak na evropské úrovni, tak u nás doma;
●  vzdělání přináší rozvoj osobnosti i rozvoj státu. 

Investice do vzdělání je jedna z nejvýnosnějších. 
Podpořím zásadním způsobem vědu a výzkum, 
školství, vzdělání i kulturu;

●  upřednostňuji silné zázemí rodiny, nikoliv 
individuální sílu a moc.

Budoucnost je v důvěře,
 já Vám ji nabízím!

Dejte šanci mládí z našeho venkova,
vždyť jsem jeden z Vás!

Ing. Stanislav Jaš, 32 let
Zaměstnání: od roku 2006 konzultant v nevládní 
evropské organizaci hájící zájmy zemědělství 
a rozvoje venkova, Copa-Cogeca, Brusel, 
www.copa-cogeca.eu
Vzdělání: zemědělský inženýr v ČR (MZLU Brno) 
a ve Francii (ESA Angers)
Jazyky: angličtina, francouzština, němčina, 
španělština, holandština aj.
Zájmy: včelařství, vinařství, pěší a horská turistika, 
zahrádkářství…

Volební lídr kandidátky č. 14
Znojemská 82, 586 01 Jihlava
E-mail: mail@stanislav-jas.eu



Zachování a rozvoj našeho zemědělství v Evropské unii
● stále ještě máme dobré a vzdělané hospodáře, 
potřebujeme ale propojení na místa, kde se dnes 
o budoucnosti zemědělství, potravinářství a venkova 
rozhoduje, tedy především na instituce v Bruselu;
● vycházíme z bohaté tradice a umu našich předků, 
zachovejme společně toto národní bohatství. Nedopusťme 
zpustošení naší zemědělské krajiny, ochraňme lesy, půdu 
a vodu, dejme lidem smysluplnou práci;
● dosavadní europoslanci ČR nepřistupovali k zemědělství 
a venkovu ani koncepčně, ani dlouhodobě a cílevědomě;
● já jsem z tohoto prostředí vzešel a budu bojovat za jeho 
zlepšení a navrácení prestiže. Již nyní se v Evropě zasazuji 
o to, aby producenti mléka a masa, ale i medu mohli 
stabilně pokračovat ve své činnosti.

Živý venkov našim budoucím generacím
● venkov se vylidňuje a stárne, o jeho problémy se politici 
velkých stran zajímají především před volbami; 

● investice do venkovské infrastruktury (např. dopravní 
obslužnost, základní služby) a společenského a zájmového 
života (dobrovolná sdružení, kultura, hobby aktivity jako 
včelařství, zahrádkářství, myslivost, rybářství) musí zajistit 
plnohodnotné místo pro život náš i život našich dětí;
● znám aktuální problémy venkova a chci je řešit.

Kvalitní domácí a regionální potraviny našim spotřebitelům
● potravinová bezpečnost je strategickou záležitostí, stejně 
jako energetika a hospodaření s vodou;
● propojení domácí výroby, zpracování a prodeje dává 
šanci jak našim zemědělcům a potravinářům, tak i záruky 
a jistotu našim spotřebitelům;
● zasadím se o to, aby byl spotřebitel dostatečně 
informován o původu a kvalitě potravin tak, aby mohl 
svobodně upřednostnit kvalitní výrobky domácích 
podniků;
● naši výrobci potravin se mají v Evropě čím chlubit, musejí 
proto na českém trhu nadále dostávat svoji šanci!

Uděláme vše pro české  zemědělství a venkov! 

„Chcete mít europoslance, 
který Vám rozumí 

 a komunikuje s Vámi?“

www.stanislav-jas.eu


