
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

jsme rádi, že nás i v takto nelehkých časech podporujete,
čtete Levicoviny a přispíváte k růstu naší strany. V březnovém
čísle Levicovin se dočtete, jaká jsou naše řešení pandemie
COVID-19, jak se připravujeme na volby a jakým tématům se
věnujeme.

Dozvíte se také, že lepší společnost je možná, a čím více lidí
ji pomůže utvářet, tím bude dosažitelnější. Proto spouštíme
pozitivní kampaň Levicové jaro, protože příjemných zpráv je
v této době poskrovnu. Vzhledem k nouzovému stavu
začínáme elektronicky, zejména na facebooku.

Jsme s vámi! Buďte s námi. #levicovejaro
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Ahoj, všichni.

Musím se vám k něčemu přiznat – ještě nikdy jsem nepsal zdravici. Upřímně řečeno
poslední dobou jsem toho celkově moc nepsal. Pro mě je psaní, na rozdíl od mnoha
jiných záležitostí v politice, věcí hlavně emocionální.

A tohle je ostatně téma, kterému se chci teď věnovat – emocím. Mohl bych psát                
 o volbách, o covidu, o tom, jak jsme se během dvou týdnů dostali od „každý sám za sebe
a v podstatě se připravte na scénář Mad Max“ až k „nesmíte přecházet hranice okresů“.
Mohl bych psát o lidech, co tvrdí, že „v nemocnicích přibývá lidí, kteří mají oslabený
imunitní systém od roušek“... 

Místo toho se raději chci bavit o tom, co tohle všechno a mnoho dalšího zastřešuje.
Neměli bychom se bát přiznat, že naše politika je založena i na emocích. Naše hodnoty
vycházejí z toho, že cítíme soucit, vážíme si života a namísto strachu volíme odvahu.
To, že z výzkumů vychází, že levicová řešení jsou pro společnost jako celek lepší, také
není   k opomenutí. ;)

Samozřejmě, že ne každý má stejné asociace, když uslyší název naší strany. Slovo „levice“
utrpělo za minulá desetiletí velké škody. I proto jsme se konec konců rozhodli nevyhýbat
se tomuto slovu – dokonce jsme se ani nebáli ho použít přímo v názvu. Vidíme v tom
šanci, jak napravit pošramocenou pověst toho, co znamená být levičák.

A tím se dostávám k hlavnímu sdělení tohoto článku – spouštíme velkou kampaň              
 s názvem Levicové jaro. Chceme pomocí ní dále spojovat levici (i Levici) s tím,                      
co opravdu představuje – s nadějí a s novým začátkem. Připravujeme sady speciálních
propagačních předmětů k této příležitosti, videa a podobně. 

Když se všichni zapojíme a uděláme svůj díl práce, tak máme šanci, že nejenom
posuneme smýšlení lidí, ale že zároveň v kombinaci s našimi dalšími aktivitami získáme
jejich důvěru. A to je to, co je pro nás jako novou politickou sílu nejcennější.

P O Z D R A V  Z  V E D E N Í  L E V I C E

spolupředseda Lev ice
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PŘIPRAVUJEME SE NA VOLBY
“Strana Levice oslavila 25. ledna rok od svého vzniku. V letošním roce se chystá
kandidovat do Poslanecké sněmovny.”

“Celostátní výbor plní usnesení z loňského sjezdu a připravuje stranu na účast  
 v parlamentních volbách. Začali jsme se rozvíjet v nelehkém roce pandemie,
ale i přesto stále rosteme a nabízíme alternativu k současné levici, která si špiní
ruce účastí ve vládě s oligarchou a ztrácí nejen hlasy ve volbách, ale především
levicové ideály”, říká spolupředseda strany Levice, Vojtěch Roček.

Celý text tiskové zprávy.

STRANA LEVICE PROSAZUJE
LEVICOVÁ ŘEŠENÍ A LEVICOVÉ HODNOTY

M I L A N  N E U B E R T

“Strana Levice mluví za ty, kdo jsou přesvědčeni, že levice musí ve společnosti
současně prosazovat levicová řešení a zároveň levicové hodnoty. A právě tady
vidíme u stávajících parlamentních levicových stran dlouhodobé selhání. Jedna
druhé oprávněně vytýká nedostatky v podpoře potřebných řešení či hodnot,         
ale není schopna sama u sebe ono oprávněně kritizované odstranit.”

“V průběhu roku 2020 se pak z levicových sil vedle Levice zformovala ještě dvě
další politická uskupení – Budoucnost a Idealisté. Společně jsme se dohodli
ustavit diskusní platformu Trialog s přáním „spíše stmelovat než tříštit levicové
politické síly“. Do tohoto procesu šla strana Levice s počátečním předpokladem,
že „společně sdílíme odhodlání hledat cestu k hájení zájmů lidí práce bez těch
politických sil, které v tom v minulosti selhaly nebo které to ani nezamýšlely“.”

Celý text na našem webu.

https://jsmelevice.cz/tz-pripravujeme-se-na-volby-se-soucasnymi-parlamentnimi-stranami-spolupracovat-nechceme/
https://jsmelevice.cz/strana-levice-prosazuje-levicova-reseni-a-levicove-hodnoty/
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“Vládnoucí struktura a na ni napojené lobbistické
kruhy fakticky upřednostňují ekonomiku
založenou na zisku před lidskými životy. Naprosto
všem zamlčují, že dlouhodobě zdravou
ekonomiku nemocní lidé nikdy nezajistí, a hlavně,
že ekonomika má být pro lidi a ne naopak.

Politická reprezentace evidentně selhala.
Neuvědomuje si, že Česko od roku 1989 nečelilo
tak hluboké politické i společenské krizi.
Očekáváme, že se za této situace odbory jasně
postaví za pracující a že budou hájit jejich zájmy,
včetně ochrany zdraví. Ochrana zdraví je pro nás
na prvním místě, a proto v Levici prosazujeme
generální stávku ve všech zbytných průmyslových
podnicích – tento krok je v zájmu nás všech.”
Celé vyjádření Předsednictva Levice z 1. 3. 2021.

“Idealistická politika — a levicová politika jakožto její nejzářnější příklad —
je bytostně spjata s nebezpečím popření sebe sama, s nebezpečím
katastrofálního zpronevěření se svým ideálům rovnosti (égalité), svobody
(liberté) a sounáležitosti (fraternité), které načrtla již Velká francouzská
revoluce.” 

“A zbývá-li nám ještě nějaká šance na odvrácení blížícího se kolapsu naší
civilizace, která se hroutí z mnoha důvodů, z nichž klimatická krize je tím
nejnebezpečnějším, musíme pro to udělat maximum. Žádný lepší nebo větší
úkol současné generace nedostaly a nedostanou!”

“Emancipujme se od závislostí, které jsou dány nedobře nastavenými
parametry ekonomickými, politickými a kulturními. Málokdo si před 2000 lety
v „civilizovaném“ antickém světě myslel, že neotrokářská společnost je
normální. Ještě před sto lety málokde mohly volit i ženy… Lepší společnost je
možná. Výrazně lepší společnost je možná! A politika musí být v prvé řadě
službou při hledání a vytváření výrazně lepší společnosti.”

“Naší největší výzvou (skutečně žádoucí revolucí) budiž revoluce myslí a srdcí
— učme se žít jeden pro druhého a všichni pro všechny — podle ideálů
rovnosti, volnosti i sounáležitosti. Rozpoutejme Levicové jaro!”

Celý článek "Jediný možný svět je ten lepší" v Deníku Referendum.

https://jsmelevice.cz/levice-bude-podporovat-generalni-stavku/
https://denikreferendum.cz/clanek/32395-jediny-mozny-svet-je-ten-lepsi


Klikněte na ikonku fotoaparátu u své profilové fotky a otevře se vám
rámeček s nabídkou úprav (Aktualizace profilového obrázku).
Vyberte možnost “Přidat rámeček”.
Zkuste najít “Levicové jaro” v nabídce “Vybrat rámeček” vlevo, nebo
napište do vyhledávání “Levicové jaro” a měl by se vám rámeček ukázat.
Zvolte rámeček “Levicové jaro” kliknutím na něj (vyberte z více variant).

Pomozte nám rozpoutat Levicové jaro a přidejte si rámeček na profilovou
fotku na facebooku. Do následného postu o změně profilové fotky dejte odkaz
na tyto Levicoviny, protože vysvětlují Levicové jaro. Děkujeme.
Pokud nemáte zkušenosti s nastavováním rámečků, postupujte následovně:

1.

2.
3.

4.
Nastavte si délku jeho používání na požadovanou dobu volbou u nabídky
dole. Doporučujeme tři měsíce.

NEMÁŠ MNOHO ČASU NAZBYT? NEVADÍ.
PŘIDEJ SI RÁMEČEK "LEVICOVÉ JARO" NA
PROFILOVOU FOTKU NA FACEBOOKU
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MINUTOVÉ POMOCI
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Děkujeme za lajky pro naše stránky a za jejich sledování, za sdílení postů, za
komentáře.

Kromě celostátní FB stránky https://www.facebook.com/jsmeLevice můžete
podpořit i naše regionální stránky:
Praha - https://www.facebook.com/JsmeLevicePraha/
Jihočeský kraj - https://www.facebook.com/JsmeLeviceJHC
Středočeský kraj - https://www.facebook.com/leviceStredoceskehokraje/
Jihomoravský kraj - https://www.facebook.com/JsmeLeviceJMK
Olomoucký kraj - https://www.facebook.com/JsmeLeviceOLK
ZO Orlová - https://www.facebook.com/Lev%C3%BD-blok-Orlov%C3%A1-ZO-
Levice-155880164436418/?ref=page_internal.

PODPORA NAŠICH FB STRÁNEK
JE JEDNODUCHÁ, NABÍDKA ROZŠÍŘENÁ

DRUHÉ ČÍSLO LEVICOVIN POŠLEŠ DÁL
SNADNO A RYCHLE
Milí přátelé, dostali jste naše druhé Levicoviny. Chceme dát o sobě vědět ve
všech koutech České republiky. Jedná se totiž o elektronický zpravodaj. O to
snazší bude šíření Levicovin prostřednictvím internetu.

Proto neváhejte a rozesílejte Levicoviny na všechny strany, kde by o ně mohl
být zájem. Jistě znáte lidi sympatizující s levicovými myšlenkami a idejemi
nebo víte o levicově zaměřené skupině, spolku apod. Na facebooku sdílejte
post k Levicovinám 2 (až bude vytvořený). Děkujeme.
Lepší společnost je možná! S tvou pomocí.

VĚNUJEME SE DŮLEŽITÝM TÉMATŮM
“LEVICE prosí všechny občany, aby překonali
roztrpčenost a hněv nad naprostou neschopností
politické reprezentace zvládnout pandemii a aby
v zájmu zvýšení šancí na minimalizaci počtu
zbytečných úmrtí a na dohledný návrat                 
 k normálnímu životu přispěli k překonání této
těžké situace vzájemným respektem a
dodržováním základních protiepidemických
opatření.”

Celá strategie ZERO COVID.

https://www.facebook.com/jsmeLevice
https://www.facebook.com/JsmeLevicePraha/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceJHC
https://www.facebook.com/leviceStredoceskehokraje/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceJMK
https://www.facebook.com/JsmeLeviceOLK
https://www.facebook.com/Lev%C3%BD-blok-Orlov%C3%A1-ZO-Levice-155880164436418/?ref=page_internal
https://jsmelevice.cz/strana-levice-prosazuje-bezkovidovou-strategii-zero-covid/
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“Více než před rokem došlo rozhodnutím orgánů
Moravskoslezského kraje ze dne 13. 3. 2019,        
 v rámci programu tzv. optimalizace zdravotnictví
v kraji, ke zrušení pracoviště NsP Karviná,
nacházejícího se v Orlové. Po tomto rozhodnutí
došlo v krátké době k uzavření funkční a
prosperující nemocnice s kvalitním zdravotnickým
personálem a moderním technickým vybavením.”

Celý dopis ZO Orlová pro ministra zdravotnictví.

“Připomínáme si 52 let od sebeupálení Jana
Zajíce. Člověka, který se rozhodl stát se druhou
živou pochodní. Pochodní, která měla reagovat na
rezignaci společnosti po okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy.
Pražské jaro zasáhlo do života Jana Zajíce
zásadním způsobem. Byl velkým příznivcem změn
ve společnosti a zapojoval se do řady akcí,
například se angažoval v diskusích.

Ještě v lednu 1969 se zúčastnil protestní hladovky
a tryzny studentů za Jana Palacha u sochy sv.
Václava v Praze. Hladovky se účastnil do 23.
ledna 1969, kdy ji Veřejná bezpečností násilně
ukončila. Její účastníci byli zadrženi, na služebně
vyslechnuti a propuštěni.

Dne 25. února 1969, tedy přesně měsíc po pohřbu Jana Palacha, vyrazil se třemi
spolužáky do Prahy. Kolem půl druhé odpoledne vešel do průjezdu domu číslo 39
na Václavském náměstí, polil se hořlavinou a zapálil. Nepodařilo se mu však
dostat z budovy, padl ještě v průjezdu a zemřel. Na místě zanechal mimo jiné
prohlášení „Občané Republiky československé“.
Nebyl však jedinou živou pochodní po Janu Palachovi. V tehdejším
Československu se upálil také Evžen Plocek, bývalý člen OV KSČ v Jihlavě. Ve
světě se na protest proti okupaci Československa upálili dále Ryszard Siwiec,
Vasyl Makuch, Sándor Bauer a Elijahu Rips, který z nich jako jediný přežil.

Loni v jarní vlně, když byly roušky povinné poprvé a
vláda selhala v jejich nákupu a distribuci, tak se
občané semkli a alespoň látkové roušky šili doma
sami a to nejen pro sebe, ale i pro další potřebné.
Teď když je pandemie covid19 mnohonásobně horší,
tak nám vláda nařizuje ochranné pomůcky, které si
sami vyrobit nemůžeme. Finanční náklady při řádném
používání respirátorů nebo nanoroušek jsou pro
mnoho lidí velkou finanční zátěží, která jim               
 v současné době ještě zhorší jejich už tak špatnou
situaci...
Dále požadujeme zavedení a dodržování
bezpečnostních přestávek pro pracující, kterých se
toto nařízení dotkne.

https://jsmelevice.cz/dopis-zo-orlova-pro-ministra-zdravotnictvi/
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Levice z ekologických důvodů upřednostňuje další
rozvoj železniční dopravy namísto silniční. S tím
souvisí i zajištění služeb pro cestující.
Vedle řady existujících nádražních budov se objevují
plechové nebo betonové budky. A to za situace, kdy
Správa železnic likviduje nádražní budovy pro
nevyužitelnost.
V části nevyužitých nádražních budov jsou také
prázdné byty, například třeba v Novém Malíně. Státní
byty. V situaci, kdy Česku chybí tak potřebné sociální
bydlení!
V otázce využití staničních budov by pomohla jedna
věc cca 100 let stará. Tehdy bylo nádraží bráno jako
vstupní brána a vizitka obce. Dnes už nádraží nebývá
vstupní branou do obce, ale mohlo by být. Vždyť tyto
budovy patří Správě železnic, tedy státu. A stát by je
mohl obcím nabídnout k užívání, alespoň některé. A
bydlící by se o své okolí starali.

Dnes si připomínáme osobnost Marie Stiborové        
 (2. února 1950 - 13. února 2020) vědkyně, pedagožky
a političky.
V roce 1993 se stala první předsedkyní strany Levý
blok.
V roce 1997 se na předsednický post vrátila a pod
jejím vedením došlo ke sloučení Levého bloku se
Stranou demokratické levice.
V prezidentských volbách 1993 ji tehdejší koalice Levý
blok nominovala jako protikandidátku Václava Havla.
Přestože tehdejší poslanecký klub LB měl 33 členů,
dokázala oslovit i další poslance a získala 49 hlasů.
Několikrát byla zvolena poslankyní České národní
rady, která se v roce 1993 přetransformovala na
Poslaneckou sněmovnu PČR.

"V těchto dnech tomu bude rok, co krátce po svých 70. narozeninách po déle než
desetiletém boji podlehla těžké nemoci Marie Stiborová, první předsedkyně
strany Levý blok, právního předchůdce Levice.
Památka na ni je pro mne ještě živá. Rád bych připomněl některé aspekty, které
mladším čtenářům nemusejí být známy - a přitom by bylo škoda, aby vzpomínka
na ně zanikla. Společným a nejvýraznějším prvkem je v nich její velké charisma a
schopnost získávat na svou stranu lidi - v politice i mimo ni.
Příkladem a dokladem toho je její (relativní) úspěch ve volbě prvního prezidenta
České republiky v lednu 1993. Je třeba si připomenout společenskou atmosféru
let 1992-3, která rozhodně nebyla příznivá kandidátům komunistů. Volby v létě
1992 přinesly koalici "Levý blok" (KSČM + Demokratická levice) 35 poslaneckých
mandátů. Zisk 49 hlasů v tajné volbě proto ukazuje právě na velkou osobní
podporu M. Stiborové - zejména uvážíme-li, že kandidovala proti V. Havlovi (a že
"republikáni" měli svého kandidáta M. Sládka). Myslím, že k jejímu úspěchu
přispěl také fakt, že šlo o aktivní mezinárodně úspěšnou badatelku, která se
věnovala otázkám vzniku rakoviny. Vědecká a pedagogická práce pro ni byla
přinejmenším stejně důležitá jako politika, a zvládala ji za cenu velkých
osobních obětí. Např. do práce na univerzitu chodila na šestou, půl sedmou,
odučila "své hodiny" (bezplatně) a teprve pak se přesouvala do parlamentu.



S touto její preferencí pro vědecko-pedagogickou práci se pojí další moje
vzpomínka na ni - v létě 1995, zhruba rok před parlamentními volbami, ji část
tehdejšího vedení strany Levý blok postavila před volbu: ubrat vědy a omezit
spolupráci s Německým centrem výzkumu rakoviny, anebo se vzdát funkce
předsedkyně strany. Marie si vybrala vědu, a této své volbě zůstala věrná až do
smrti, i když se jí "demokratické" vedení fakulty pokusilo po skončení mandátu
poslankyně ze školy vystrnadit, a několik měsíců byla bez pracovního poměru.
Ne levicovou politiku nezanevřela, ale její krátké angažmá při slučování strany
Levý blok a Strany demokratické levice v r. 1997 (do pozdější Strany
demokratického socialismu) už bylo opravdu jen výpomocí a poskytnutím osobní
podpory tomuto projektu," shrnuje její politické i pracovní nasazení koordinátor
Mezinárodní komise Levice Jiří Hudeček.
Na paní Stiborovou vzpomíná v dobrém i pokladnice ZO Praha Alena Harusová:
"Maruška byla poctivá, svědomitá, rovná ve svém jednání, prostě člověk s velkým
Č. Ve vzpomínkách se mi často vrací."
Čest její památce!
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Šťastným výhercem ceny Asociál měsíce se stává
Vladimír Dlouhý. Zasloužil si ji svým prohlášením, že
někteří lidé zneužívají pandemické situace k ulévání
se z práce. A budou toho prý zneužívat ještě víc, když
se zvýší nemocenská pro covidové pacienty.

My samozřejmě víme, že realita je přesně opačná.
Lidé se bojí nahlašovat kontakty, aby svým kolegům a
obchodním partnerům nezpůsobili nepříjemnosti
spojené s nařízenou karanténou. Ohromné množství
lidí pracujících v průmyslu a ve veřejných službách
musí chodit do práce i přes nevyhnutelné riziko
nákazy. Rovněž mnozí lidé, zejména drobní
živnostníci, pracují i přesto, že se necítí úplně dobře.
Pochopitelně tak činí ze strachu z výpadku příjmů.

Ústavní soud po více než třech letech rozhodl            
 o zrušení některých článků volebního zákona.
Co z toho vyplývá?
1. Výši uzavíracích klauzulí pro koalice politických
stran Ústavní soud shledal v rozporu s Ústavou,
2. skončit má i přílišné zvýhodňování vítěze voleb a
obecně velkých stran při přidělování mandátů,
3. tvorba koalic má být transparentnější.

Levice věří, že změny volebního zákona povedou       
 k lepšímu a přímějšímu rozhodování voličů bez
uplatnění tzv. „volby menšího zla“ v případě, že malé
strany mají vysokými uzavíracími klausulemi
znemožněnu tvorbu koalic.

Musíme si však dát pozor na "poslaneckou kreativitu" nad rámec rozhodnutí
ústavního soudu. Existuje nebezpečí, že se
• budou překreslovat volební obvody, čímž se pro voliče stanou volby
nepřehledné,
• zvolí přepočet mandátů tak, aby docházelo k velkým přesunům mandátů mezi
kraji,



• budou schváleny sice menší, ale jiné volební klauzule pro koalice než pro strany,
což může být v rozporu s nálezem ústavního soudu.

Rozhodnutí ÚS také pravděpodobně pomůže pravicovým stranám, ať už těm větším
jako ODS nebo TOP09, nebo menším krajně pravicovým stranám, které si na místa
ve sněmovně jistě brousí zuby.
Levice bude vývoj návrhů sledovat a kontrolovat, zda předkládané návrhy opět
nebudou omezovat menší volební subjekty, zneprůhledňovat volební postupy a
svévolně manipulovat s vůlí voličů. Všechny návrhy přepočtu hlasů na mandáty
musí být podrobeny veřejné kontrole a musí být prezentovány i s propočty
ukazujícími důsledky pro konečný počet mandátů.
Levice apeluje na poslance, aby začali s přípravou změn ve volebním zákoně bez
odkladu, aby byla nová volební pravidla včas schválena a aby bylo možné zajistit
spravedlivé podmínky pro volební kampaň a samotný průběh voleb.

Rozhodli jsme se zrušení klauzule pro koalice využít a v nových podmínkách znovu
nabídnout koaliční spolupráci našim partnerům v Trialogu - hnutí Budoucnost a
Hnutí Idealisté, které naši spolupředsedové oslovili dopisem. Jsme otevřeni
spolupráci s neparlamentními levicovými subjekty, které nedrží u moci Babišovu
vládu! Vycházíme především z toho, že není v našich silách ani v našem zájmu
zachraňovat parlamentní levicové subjekty, pokud ony samy nejprve neprojdou
důslednou vnitřní politickou očistou.
Hnutí Budoucnost uvedlo trialog při jeho vyhlášení hesly "spolupráce místo
konkurence" a nebo "spojovat než tříštit". I proto jsme výzvu k účasti v trialogu
přijali a teď vyzýváme k důležité volební spolupráci v rámci koalice Trialogu.
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BISOP: "Vakcín Pfizer dorazí příští týden o 40 % méně.
Nebo o 20 %. Možná to výrobce nahradí dodávkami        
 v únoru. Anebo ne. V druhém čtvrtletí pak bude Pfizeru
více. AstraZeneca bude schválena, ale nevíme kdy."
Když zachraňujeme ekonomiku, tak se sypou veřejné
peníze soukromému sektoru.  Když jde o život, tak
soukromý sektor najednou nestíhá.
Že by zisková motivace na záchranu lidí nestačila? Kde
jsou slíbené kapacity?
Podřiďme výrobu farmaceutických gigantů veřejné
kontrole a hledejme kapacity na hromadné výroby
vakcín všude, kde je to možné, a bez jakýchkoliv
omezení.
Požadujme po vládě a Evropské komisi ať se starají o lidi,
ne o byznys..

Dnes, 27. ledna, je Mezinárodní den památky obětí
holocaustu. Den, kdy došlo k osvobození Osvětimi,
nejhorší továrny na smrt v lidské historii. Šlo o tragédii
tak nepředstavitelnou, tak ohromnou, že je naší
povinností ji připomínat každý rok, abychom nikdy
nezapomněli, jak hrozivých činů je lidstvo schopné.
Členové Levice dnes uctili památku těchto obětí tak, jak
současná doba umožňuje. Na Praze 4, před prodejnou
Mercedes-Benz, zapálili svíčky a zanechali vzkaz. Byla to
právě společnost Daimler, majitelé značky Mercedes-
Benz, která se na Holocaustu aktivně podílela



praktik upustit. Daimler stále využívá otrocké práce z pracovních táborů v Číně,
a stále podporuje genocidní režimy velkorysými dary. V jakési korporátní
schizofrenii, velkofirmám vlastní, propaguje Daimler značku Mercedes-Benz
jako čistou, nezkorumpovatelnou, zatímco vydává desítky milionů na úplatky,
aby si zajistila kontrakty v zemích typu Saudské Arábie (ačkoliv co čekat od
automobilky, která se prezentuje jako ekologická firma). Společnost Daimler se
zkrátka obchodu neštítí, ať je s kýmkoliv, a své zisky si zajistí jakýmikoliv
prostředky.
Je naší povinností si připomínat všechny oběti, a zajistit, že už se podobná
tragédie nebude opakovat. Jako lidé máme na víc, než je nekonečná krutost
jednoho k druhému, a už nikdy nesmíme povolit demagogům hitlerovského rázu
se prosadit, bez ohledu na sílu kapitálu za nimi. Firmy typu Daimler žijí díky
vykořisťování, díky využívání této krutosti, a proto den, kdy uctíváme oběti
největší lidské katastrofy, musí být i dnem, kdy připomínáme zločiny organizací,
které tuto hrůzovládu umožnily. Nikdy nezapomeneme, a vždycky budeme
bojovat proti fašistickým aktivitám těchto amorálních pohrobků krajně
pravicových režimů. To je slibem naší strany.
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najmutím více jak 60 tisíc vězňů z nacistických lágrů, a
nutila je v otrockých podmínkách pracovat. Tito lidé
museli vyrábět zbraně, se kterými následně nacisté
zabíjeli jejich bratry a sestry. A to ani nemluvě                
 o milionových darech, kterými společnost Daimler
podporovala hitlerovskou NSDAP.
Podpora nacismu byla u velkých korporací v Německu
běžná. Jejich majitelé oceňovali podporu, jakou jim
nacističtí pohlaváři poskytovali zákazem odborů,
deregulací trhu a likvidací sociálního systému. Co je ale
zarážející, je neochota společnosti Daimler od těchto

DODS uvádí: Na chudý musí být přísnost, díl 111/2006 Sb.
Ve čtvrtek 28. 1. poslanecká sněmovna projedná „komplexní
pozměňovací návrh“ Zákona o pomoci v hmotné nouzi, který
iniciovala ODS a vypracovalo Ministerstvo práce pod vedením
ČSSD.
Pokud bude schválen, obce s rozšířenou působností budou
moci těm nejchudším z nás sáhnout na dávky hmotné nouze,
tedy na doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí.
Připomínáme, že pomoc v hmotné nouzi je právem
garantovaným Listinou základních práv a svobod.
Obce budou moci lidem z dávek pomoci v hmotné nouzi
strhávat nezaplacené pokuty za přestupky svých vlastních

 vyhlášek, o kterých se později může ukázat i to, že byly protiústavní, svévolné a
šikanózní. To už ovšem lidem, kteří tímto způsobem padnou na úplné dno,
nepomůže. Peníze, které stát v současnosti lidem v hmotné nouzi vyplácí na
stravu a byt, tak budou přesměrovány do obecních rozpočtů.
Dále bude možné strhávat pokuty ve výši 5000 Kč za nezapsání dítěte ke školní
docházce či za více než 100 neomluvených hodin během pololetí. Jak přesně
další penalizace rodičů pomůže dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, vědí
asi jen mudrcové z řad navrhovatelů.
Levice naprosto zavrhuje tento asociální pozměňovací návrh. Odmítáme
přistupovat na politickou hru s životy těch z nás, kterým hrozí pád na úplné dno.
Prosazujeme systém garantovaného minimálního příjmu, který zajistí, že nikdo
nebude krácen na svých ústavních právech!
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Středově liberální vedení města Prahy předem vzdává
boj proti bytové krizi, který s velkou slávou slíbilo svým
obyvatelům a obyvatelkám.
Opravit dlouhá léta opuštěný dům a vybudovat v něm
desítky dostupných bytů? Takové plány měl pražský
magistrát s bývalým hotelem Opatov na Jižním Městě,
který pro tento účel zakoupil. Zalekl se ale cenovky za
rekonstrukci. Těžce vydřené peníze z Vašich daní tak
nejspíše spolkne demolice.
Odkupovat nevyužité budovy do veřejného vlastnictví a
následně je obydlovat, to je mimo jiné strategie pro
dostupné bydlení naší strany Levice. Plány je ale nutné
dotáhnout do konce. A ne z nich zbaběle couvat.

V prosinci vláda projednávala navýšení nemocenské z 60
na 100 % mzdy pro lidi, kteří onemocní COVID-19 nebo
skončí po kontaktu s nakaženým v karanténě. Má to prý
přimět lidi k tomu, aby se více testovali.
Tato varianta však nyní padla, lidé se testují více, tak
toto opatření údajně není potřeba.
Vláda místo toho podpoří navýšení kapacit bezplatného
antigenního testování a daňově uznatelných odpočtů
nákladů pro firmy za hromadné testování.
S tímto krokem hrubě nesouhlasíme. Nebereme totiž
navýšení nemocenské jako přesvědčovací prostředek.
Náhlý pokles příjmů pro spoustu rodin znamená finanční
tíseň a zadlužení. Proto také mnoho lidí chodí do práce
nemocní, náležitě se neléčí, a tím si ničí zdraví i do
budoucna.
Požadujeme stoprocentní náhradu mzdy všem
zaměstnancům na nemocenské bez ohledu na COVID-19.
Každý musí mít právo chránit zdraví sebe i ostatních!

Ozbrojení příznivci odcházejícího prezidenta USA
Donalda Trumpa obsadili Kapitol. Střílelo se, nejméně
čtyři lidé jsou mrtví. Reakce policie, v jiných případech
velice brutální, je v tomto případě podezřele laxní.
Samotný Trump se od útoku distancoval, zřejmě to není
nic než alibismus.
Incident rozhodně nestačí odsoudit jako útok na
demokracii. Je jasným příznakem dlouhodobé krize
americké demokracie, která je bezmocná proti obřímu
finančnímu kapitálu nejen z Wall Street.
Pohrdání životy pracujících lidí na straně jedné, rasismus
zabetonovaný hluboko v základech fungování státu na
straně druhé, k tomu ničím neomezený vliv soukromých
korporací i zdánlivě bizarních ultrakonzervativních
církví. Americká demokracie je už dávno prodána
neoliberálnímu kapitálu a v posledních letech byl tento
"big deal" završen.



13

Nepříjemné je, že v USA neexistuje politická síla schopná zastupovat zájmy
všech neprivilegovaných. Demokratická strana coby úhlavní nepřítel stále více
reakcionářských Republikánů bývá někdy považována za levici. Není to žádná
pravda.
Politický spor v USA je ve skutečnosti něčím jako bojem konkurenčních
obchodních klanů. Demokraté se sice rádi chlubí svým vystupováním proti
rasismu, xenofobii a sexismu. Z osvobozujících idejí ale dělají vyprázdněné
marketingové značky, které zcela míjí systémové příčiny, neprivilegovaným
lidem nijak nepomůžou a jen rozeštvávají Američany a Američanky různých
názorů proti sobě.
Dokud bude v americké politice jen a pouze pravice, nebude v USA klid.
Neoliberální kapitál může za to, že údajně nejsvobodnější země na světě je pro
většinu jejich obyvatel nesvobodná.

VODÍK MÍSTO SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ. Moderní
technologie pro zelenou a sociální budoucnost.
Největší Evropští výrobci nákladních automobilů se
dohodli, že v nejbližších letech zcela upustí od
naftových motorů a přejdou na bezemisní vodíkový
pohon. Mezitím u nás? O našem jediném výrobci
kamionů - kopřivnické Tatře není v článku ani slovo. Její
český majitel má zřejmě jiné starosti: výrobu vojenské
techniky na vývoz do nesvobodných režimů.
Více než třicet let po sametové revoluci, a náš průmysl
opět beznadějně zaostává za světovým technickým
pokrokem. Nedokáže čelit největší výzvě naší doby:
klimatické změně.

Český průmysl přimějeme investovat do moderních technologií, díky kterým
máme šanci zastavit ničení klimatu na naší planetě.
Postaráme se, aby na tom nevydělaly jen nejbohatší korporace. Zelená
transformace nesmí znamenat hromadné zavírání továren a tisíce lidí na dlažbě.
Naopak, je to ideální příležitost pro nová pracovní místa, která nesmí být špatně
placená.

Zastavíme zvedání cen za vodu.
Cena vody je jedním z našich 11 bodů bez kterých to
nepůjde, které jsme představili na tiskové konferenci po
lednovém sjezdu, a současná situace nám dokazuje, že
toto téma je stále aktuální.
Některé vodárenské společnosti zdražení shazují na
epidemii covid19 a např. Dana Veselá z plzeňských
vodáren říká: "Je to v podstatě zejména důsledek
koronavirové krize, kdy dochází k poklesu spotřeby
pitné vody, i k tomu, že se odvádí méně odpadní vody."
Jinými slovy vodárna snadno využívá epidemie ke
snadnému zdůvodnění zdražení, a ohlíží se jen na své
zisky.
Voda musí patřit nám všem, ne soukromým firmám!



myslet, ale není to tak. Krom pokladních tam jsou ostatní prodavači do 22:00 a
chodí i neděle. Když jinde stát platí plnou mzdu lidem, kteří mají zavřený
obchod, tak proč by stát nemohl prodavačům platit ty dvě hodiny, aby si je
nemuseli nadělávat? Ještě mě štve, že nás nutí prodávat zkažený jídla a vydávat
je za čerstvý. Když pak ale padne hlava, tak to bude naše.”
Prodavač v supermarketu je v dnešní době velmi důležité, ale také velmi
nevděčné povolání. Své o tom ví i naše členka a autorka úvodního textu             
 z Vysočiny. Ve své práci se potýkají s nedostatečným platovým ohodnocením,
vyčerpávající pracovní dobou, i s agresí ze strany vedení a zákazníků.
Jako Levice si však prodavačů vážíme a chceme, aby svou práci mohli vykonávat
v důstojných podmínkách a za spravedlivou mzdu.
Proto prosazujeme:
Zvýšení minimální mzdy na 60 % průměrné,
Posílení kompetencí odborů a celkové posílení postavení zaměstnanců vůči
zaměstnavateli,
Postupné zkracování pracovní doby,
Důsledné kontroly dodržování zákoníku práce, a také hygienických a
bezpečnostních předpisů zejména u velkých zaměstnavatelů.
Chceš se taky podělit o svůj příběh ze zaměstnání? Napiš nám na
info@jsmelevice.cz
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“Jsem prodavačka a co mě štve je to, že si zákazníci 
 k nám můžou dovolit všechno a vedení nám zakazuje
se před nimi ospravedlňovat a musíme se za všechno
omlouvat, i když to naše chyba není. Lidi jsou na nás
vyloženě hnusný a vytýkají nám různý věci, jako že se
na ně málo smějeme, nebo že jim nerovnáme na
milimetr přesně plátky šunky, a proto prý mám
táhnout dělat do kravína... Náš zákazník, náš pán, a
proto po nás může šlapat? .... Když je svátek, tak buď
ten dotyčný, co jde do práce, dostane o 100% víc
peněz a ostatní, kteří na svátek nejdou, tak si ho musí
nadělávat za normální peníze. Nový opatření se týká
toho, že je do 20:00 otevřeno a v neděli zavřeno.
Mnoho lidí to vnímá tak, že se na prodavačky začalo 

Česká republika je v Evropě nechvalně proslulá
nízkými mzdami - minimální mzda v ČR, která            
 v současnosti činí 14600 korun, je šestá nejnižší ze
všech států Evropské unie a oproti všem sousedním
státům je dokonce úplně nejhorší.
To je ostuda, nemyslíte?
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo čtyři
varianty zvýšení minimální mzdy, o kterých bude       
 v nejbližších dnech rozhodovat vláda. Hnutí ANO by
přidalo 400 korun, ministerstvo práce minimálně 900
a odbory požadují navýšení o 1400 korun na 44,6
procenta průměrné mzdy, tedy na 16000 korun.
Strana Levice podporuje požadavek odborů. A nejen
to. Do příštích let budeme nadále prosazovat náš
požadavek na zvýšení minimální mzdy na 60 procent
průměrné mzdy - 20 218 korun. Jsme totiž
přesvědčeni, že každý má právo dostat za svou práci
důstojně zaplaceno.



15

Pod rouškou koronakrize dochází ve sněmovních
výborech k projednání novely zákona o Vojenském
zpravodajství, která by umožnila masivní sběr
metadat prostřednictvím "černých skříněk" na sítích
elektronických komunikací.

Prostřednictvím metadat lze zjistit veškerý pohyb
uživatele internetu, zejména s kým a prostřednictvím
čeho komunikuje a jaké stránky navštěvuje.

Levice odmítá špehování soukromé komunikace
uživatelů internetu! Levice brání svobodu pro
všechny.

Lidské hyeny nezastaví ani pandemie. V době, kdy se
doporučuje maximálně omezit styky s druhými lidmi
a Sněmovna dokonce schválila dočasný zákaz
mobilárních exekucí, však soukromí exekutoři
nezahálí.
Někteří se nebrání ani zabavování běžného vybavení
domácnosti nebo počítače, který v současné době
děti nezbytně potřebují k výuce.
O chování exekutorů během pandemie koronaviru
informoval například Deník N.
Levice prosazuje zrušení soukromých exekutorů a
přísnější regulaci a postihování subjektů a
jednotlivců, kteří se obohacují na neštěstí druhých.

Sotva se začala do sušické nemocnice vracet
plnohodnotná lékařská péče, začíná vedení města
Sušice směřovat k jejímu omezování. Ohrožena je
chirurgie, ARO i interna.
Pravicovým ODS a ANO se totiž nelíbí nutnost chod
nemocnice dotovat. Přitom podle analýzy firmy
Sefima se financování nemocnice stabilizovalo a       
 v horizontu dvou až tří let by mohla fungovat            
 s vyrovnaným rozpočtem.
ODS nám tak ukazuje, jak si představuje slibovanou
změnu. Reálné kroky této strany však jen potvrzují
zkušenosti z minula - další privatizaci a likvidaci
veřejných služeb!
Levice odmítá další privatizaci zdravotnictví,
omezování lékařské péče a zavádění nadstandardu! 
 V boji za záchranu nemocnice podporujeme
Občanskou iniciativu Pro naši nemocnici. Záznamy
 z jejich akcí můžete shlédnout na youtube kanálu.

https://denikn.cz/479774/rousku-mit-nemusim-pocitac-beru-online-vyuka-deti-je-vas-problem-exekutori-zabavuji-dokud-mohou/?ref=list&fbclid=IwAR3C2dCM5zTRXKStNp_qQJzLHRruAyqVhY9eeYhTKUMjx1MwSPAH5D72asM
https://www.youtube.com/channel/UCbySgVv4FWrlIsGpcnE1Y9g/featured
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Již přes dvacet let trvá boj za reprodukční práva       
 v Polsku. Jak víme, zákaz interrupcí nesnižuje jejich
počet, ale dělá je nebezpečnými a drahými.
Bez ohledu na to, že legalizaci interrupcí do
dvanáctého týdne těhotenství podporuje 58%
obyvatel, rozhoduje o životu a zdraví žen pouze
skupinka mocných.
Minulý týden polský ústavní soud rozhodl, že
ukončení těhotenství z důvodu vývojových vad plodu
je protiústavní. Z tohoto důvodu bylo ale provedeno
1074 z 1110 legálních potratů v roce 2019. Toto
rozhodnutí spustilo vlnu protestů, které nyní
probíhají po celé zemi ve větších i menších městech,
včetně těch dříve známých podporou konzervativní
politiky.

Chtěli bychom poděkovat organizaci Ciocia Czesia, která pomáhá Polkám, aby
mohli vyjet za legální interrupcí do ČR. Více o situaci v Polsku a reakci z Česka
například zde.
Odsuzujeme klerofašismus a doufáme, že pracující ženy převezmou moc
rozhodovat o svém životě.
#solidaritaspolskem #ToJestWojna

Na řece Bečvě včera opět unikla neznámá látka,
tentokrát z výpusti, která vede z areálu bývalé Tesly
Rožnov pod Radhoštěm.
V důsledku předchozího úniku kyanidu uhynulo na 40
tun ryb, a to v úseku pod Valašským Meziříčím až po
Přerov.
Za předchozí únik kyanidu nebyl dosud nikdo
potrestán, žádáme důsledné prošetření a potrestání
viníků!

Levice odmítá další ničení naší přírody. Chceme
zelenou přeměnu hospodářství, které bude
ohleduplné k životnímu prostředí!

Nenech se oškubat! Podle způsobu skončení
pracovního poměru ti úřad práce vyměří výši
podpory!
V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele máš
nárok na počáteční podporu 65% z průměrného
měsíčního výdělku.
V případě rozvázání pracovního poměru dohodou
máš nárok pouze na 45% z průměrného měsíčního
výdělku, pokud nejsou v dohodě uvedeny závažné
důvody, např. reorganizace, pracovní úraz nebo
nemoc z povolání!
Levice je stranou pro ty, kteří se obávají další
ekonomické krize a ztráty práce!

https://www.facebook.com/Ciocia-Czesia-103501431563833/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-polsku-prakticky-zakazali-potraty-polkam-ted-pomuze-i-teta-cesko-126635?fbclid=IwAR1b_K6wLqQIxKXgloUTNYX693FHWPxTwej_T3AOJl7lMTYWNJ8I26cLE9w
https://www.facebook.com/hashtag/solidaritaspolskem?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/tojestwojna?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Raketový růst cen bydlení stále pokračuje - i              v
koronakrizi. Bodejť by ne, když v důsledku celostátní
"domácí karantény" je mít své doma to nejdůležitější.
Např. v Brně neseženete garsonku pod 3,5 milionu. A
co teprve větší byty vhodné pro bydlení rodiny? Ty si
už mohou dovolit pouze ti nejbohatší. Jasný důkaz, že
bydlení a volný trh tvoří dohromady toxickou směs.
Je čas úplně změnit přístup společnosti k bydlení. Je
nutné razantně rozšířit bytový fond ve veřejném
vlastnictví, který bude následně pronajímán za
všeobecně dostupné ceny. Toho se dá docílit
následujícími způsoby:

-   stavba nových domů v režii města,
- výkup stávajících domů od soukromých vlastníků (např. nepotřebných
komerčních budov),
-  vyvlastnění budov, v jejichž souvislosti dochází k porušování zákona (např.
ubytovny).
Levice prosazuje razantní změnu přístupu k bydlení. Jedině tak lze docílit, aby se
bydlení stalo lidským právem.

Předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová
navrhuje, aby zaměstnavatelé mohli propouštět
zaměstnance kdykoliv bez udání důvodů.

I přesto, že Pekarová chce zvýšit odstupné pro
zaměstnance na tři měsíční platy, je pro nás tento
záměr naprosto nepřijatelný! Nechceme, aby byli
zaměstnanci udržováni v nejistotě a obavách ze
ztráty příjmů.

Chceme naopak posílit práva zaměstnanců, a to
například navýšením minimální mzdy nebo podporou
družstev a posilováním kompetencí odborů.

Pavel Sehnal, miliardář, který je dle žebříčku
časopisu Forbes 65. nejbohatším Čechem, chce po
nemocnici Na Bulovce 26,6 milionu za pronájem
prázdného areálu k výstavbě polní nemocnice na
výstavišti v pražských Letňanech. Prý nemá peníze na
rozdávání.
Jako Levice tento požadavek tvrdě odsuzujeme.
Máme totiž za to, že lidské zdraví je důležitější než
zisky miliardářů.
26,6 milionu, které půjdou do kapsy pana Sehnala, by
nemocnice Na Bulovce mohla využít například          
 k modernizaci nemocničního zařízení nebo navýšení
platů nemocničního personálu.

-V kapitalistickém systému i v kritické situaci převládá kolem nás touha po zisku.
Jak může dnes chtít někdo po státu za pár týdnů pronájmu víc, než než za to státu
zaplatí za celý rok? Absolutně nemorální, absolutně nepřijatelné.
Minimálně ve stavu nouze by mělo být dosahování enormních zisků zcela
eliminováno ku prospěchu nás všech.
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Před několika měsíci jsme spolu s řadou občanů a
iniciativ z Hodonínska začali protestovat proti
plánované těžbě štěrkopísku u Moravského písku.
Těžba by znamenala kontaminaci zdroje pitné vody,
kterou dostává na 140 000 obyvatel Hodonínska,
Břeclavska a Kroměřížska.

Krajský soud v Brně dospěl na základě geologických
expertíz a posudků ke stejnému závěru jako my -
těžba štěrkopísku v této lokalitě by byl zločin.

Vždy má smysl se ozvat - společně můžeme vytvořit
jižní Moravu, která je pro všechny, ne pro miliardáře!

Při představování jednotlivých ZO v listopadu 2020 o nás tvůrci příspěvku
napsali, že jsme možná nejstarší funkční ZO Levice. Je to zřejmě pravda. Jedni      
z nejstarších jsme, ale pouze co do doby činnosti. Pokud jde o věk, pak jsou
mezi námi vysokoškoláci, ale také důchodci. Důležité ale je, že i přes věkový
rozdíl naše členy spojuje zájem zejména o komunální politiku a samozřejmě
levicové smýšlení. Považujeme si toho, že jsme byli jedni z prvních, kteří na
úrovni komunální politiky prosazovali spojení levicových subjektů a jednotlivců               
ve volební uskupení, které do současné doby nese název Levý blok Orlová.
Naše velmi úspěšné období činnosti se datuje léty 1996 až 2010, kdy jsme měli
své zástupce v zastupitelstvu a v úzkém vedení města Orlová. Pak přišel jakýsi
útlum, snad vyhoření některých z nás, případně zklamání z toho, že voliči
naletěli populistickým slibům jiných nově vznikajících uskupení. I přes neúčast      
v zastupitelstvu jsme i nadále sledovali dění v Orlové. Nebylo a není nám totiž
lhostejné, že městské záležitosti nejdou správným směrem, že se v Orlové neřeší
věci ku prospěchu občanů města.
Naši členové uvítali, když v posledních měsících roku 2018 začala jednání              
o možném spojení s členy uskupení Skutečná levice. Byli jsme jedni z prvních,
kteří se jako ZO SDS přihlásili k myšlence uskutečnit Sjezd Strany, na kterém by
došlo ke vzniku strany Levice. Chápali jsme to, a cítíme to tak i dnes, jako novou
vzpruhu do další práce. Po lednovém Sjezdu se naše činnost značně oživila,
získali jsme nové členy a sympatizanty. Dali jsme se do práce, která má, mimo
jiné, za cíl návrat našich členů do komunální politiky, do zastupitelstva města
Orlová a snad i do jeho vedení. Jsme přesvědčeni o tom, že Levice ve vedení
města chybí, a zejména o tom, že naši členové a sympatizanti ví, co Orlovou
trápí a jak ty neduhy řešit. Chceme lidem připomenout, že se musí zajímat                      
o komunální politiku, jde přece o jejich město.
Něco nám k tomu ale zatím chybí. Potřebujeme získat ještě větší podporu lidí,
kteří by se k nám přidali jako členové a sympatizanti. Proto musíme vyvinou
maximální úsilí k tomu, abychom o sobě dali lidem v Orlové a jejím okolí ještě
více vědět.

Vladimír Farana, předseda ZO Levice Orlová

PODROBNĚJŠÍ PŘEDSTAVENÍ NAŠICH ZO

ZO LEVICE ORLOVÁ
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Vznikli jsme v květnu. Do doby vzniku i po něm se snažíme být nablízku                
naší zkušenější a starší sestře v Orlové. Naše síla je zatím v aktivismu a zdá se,              
že i v koalicích - v souvislosti s hnutím Black Lives Matter jsme v létě spolu              
s Budoucími Ostravsko (mládežnická  organizace Budoucnosti), Extinction
Rebellion, ba dokonce s anarchisty spolupořádali demonstraci proti rasismu,
potažmo anticiganismu.

Jako největší bolest regionu do budoucna vnímáme to, že se propáslo odpovědné
plánování probíhajícího útlumu těžby a navázaných průmyslů. Mezi sociální
problémy v našem (post)průmyslovém kraji patří koncentrace chudoby na určitých
místech - tady chceme klást důraz na podporu komunitní práce a koncepčního
uchopení sociálního bydlení v jednotlivých městech a místech.

Vojta Pícha

ZO LEVICE OSTRAVA

Cyklus „Lepší společnost je možná! Proto jsem v Levici.“ je o nás. Jsme levicově
smýšlející lidé, kteří prosazují ideály rovnosti, svobody a sounáležitosti. Jsme
Levice.

LEPŠÍ SPOLEČNOST JE MOŽNÁ! 
PROTO JSEM V LEVICI.         #LEVICOVEJARO
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1. VLADIMÍR FARANA
Havířov; advokát; předseda ZO Levice Orlová, člen CV a PCV Levice

Jsem levicově smýšlející člověk, protože mám rád lidi! Pracuji rád v kolektivu,
mám rád diskuzi, umím přijmout názor druhých, ale umím se také postavit             
za svůj. Mám rád demokracii, tu skutečnou, což pro mě znamená, že si musíme
být vědomi toho, že nerozhodujeme jen o sobě, ale i o druhých. Že společně
řešíme problémy a dohlížíme na to, aby veřejné věci byly rozhodovány
spravedlivě.
Jsem člověk, který se za svůj názor „nestydí“ a nebojím se veřejně o své
levicovosti bavit a třeba i „poprat“. Proto jsem asi nikdy nenarazil na blbce, který
by mi to chtěl vytknout, nebo nějak znepříjemnit. A to ani v době, kdy jsem byl   
 v zaměstnaneckém poměru a levicovost se zrovna moc nenosila, např. po roce
1989.
Lepší společnost je možná! Vrátím se ke své první odpovědi, a to k pojmu
demokracie. Levice musí ve své práci lidem opět ukázat, že se o tu lepší
společnost mohou zasadit sami tím, že se budou zajímat o dění v jejich obci,
městě, oblasti, kraji, že využijí všech občanských práv k řízení jejich obce, města,
kraje, potažmo státu. Když občan na jednání zastupitelstva jeho obce projeví
svůj názor, musí jej zastupitelé vyslyšet a věnovat se jeho názoru. Když tak
nečiní, musí být podrobeni kritice. Jestliže tak budeme jednat všichni, bude
společnost taková, jakou ji chceme. Proto jsem v Levici!

Praha/Orlová; kuchařka; tajemnice strany Levice, členka CV a PCV Levice

Jsem levicově smýšlející člověk, protože jsem přesvědčená, že právo                      
na důstojný život a na zapojení se do rozhodovacích procesů by měl mít každý,
ne jen ti, co se dobře narodili.
Kvůli svému přesvědčení jsem byla vždy tak trochu odstrčená a nikdo mě nebral
moc vážně. V dnešní době není jednoduché veřejně přiznat, že jste levičák,
přestože spousta lidí kolem vás vyznává podobné hodnoty. Levice je stále brána
jako sprosté slovo a s tím je potřeba bojovat.

2. MARKÉTA JUŘICOVÁ
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Lepší společnost je možná, protože Levice chce problémy opravdu řešit a nedělat
ústupky. Nechceme dělat změnu jen ze zastupitelstva nebo parlamentu, děláme ji
neustále - na demonstracích, u petičních stánků a přímo tam, kde je to potřeba.
Proto jsem v Levici!

Brno; architekt; tajemník ZO Brno, člen CV Levice

     Být levicový podle mě znamená podporovat takovou politiku, která hájí zájmy
drtivé většiny pracujících lidí, přičemž nejen práce za mzdu je práce. Práce
znamená dělat cokoliv, co je druhým a ve výsledku i celé společnosti užitečné.
Levice také ve svých nejpůvodnějších historických kořenech i v současnosti
znamená lásku ke svobodě. Být dobrým levičákem či levičačkou znamená nejen
odmítat tzv. komunistické diktátorské režimy jako jasné zneužití moci a zrazení
důvěry voličstva, ale také být především chápavý a laskavý. Levice musí umět
naslouchat a rozumět problémům světa z perspektivy většiny lidí kolem nás.
Pracující lidé se nesmí bát, že je levice zbaví osobní svobody tak jako minulý
režim či současný neoliberální kapitalismus.
     Setkávám se s názorem, že v dnešní době není radno se chlubit svojí
levicovostí. Přesto asi to nejhorší, s čím se ve svém životě potýkám, je moje vlastní
obava. Dost možná jsou to i ušlá přátelství nebo zakázky v profesním životě,
jejichž množství nemohu nijak vyčíslit ani odhadnout. Rodina, kolegové v práci a
většina kamarádů a kamarádek je s tím ale bez problémů srovnaná. Rád bych tedy
dodal odvahu ostatním, aby se nebáli svého levicového „coming-outu.“
     Přichází doba zlomu, kdy levicová politika už nemůže nadále vyjednávat          
 s neoliberálním kapitalismem. Cílem levice musí být překonání současného
socioekonomického uspořádání, které je limitem svobody nás všech. Nestačí jen
bojovat za zachování sociální záchranné sítě a stále více škrcených veřejných
služeb. Musíme nabídnout funkční vizi transformace k takovému společenskému
uspořádání, kde hospodářství bude sloužit lidem, ne naopak. Budujme společnost,
která v prvé řadě investuje do naplňování životních potřeb všech svých členů a
členek, veškerá další výroba je tomu podřízena.  Vyžadujme, ať si všichni mohou
uspořádat svůj sociální život podle svých nejlepších představ a pro nejlepší dobro
svých blízkých, aniž by museli žít jediným možným způsobem podle
neoliberálního kapitalismu. Vyžadujme společnost péče. Proto jsem v Levici!

3. MARTIN ŠVEC
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Praha; zaměstnanec v technologické firmě; spolupředseda strany Levice, člen
CV a PCV Levice

     Jsem levicově smýšlející člověk, protože mě zajímají problémy druhých.          
K politice jsem se dostal díky protestům proti americké vojenské základně           
v Česku a od té doby mám přes deset let zkušeností v aktivistické politice. Jsem
přesvědčený, že každý by měl mít důstojný příjem. Minimální mzda musí růst        
a měla by dosáhnout hodnoty 60% průměrné mzdy a dále být na ni navázána.
Dostupné bydlení je základní levicová priorita. Ochrana životního prostředí         
v době klimatické krize je naše povinnost a ekologická témata nesmíme nechat
těm, kteří "ekologii" převrací a zneužívají pro své zisky. Dostupná zdravotní
péče a sociální služby pro všechny bez rozdílu jsou základem společnosti,            
ve které chci žít. Vzdělání není zboží, pravicí obhajované školné nastavuje
nerovné podmínky v přístupu ke vzdělání. Toto a mnoho dalšího jsou jasné
argumenty, které mě přivedly k levicové politice a také ke straně Levice.
     Být levičák je v Česku náročné. Často slýcháte kritiku, ve které jste neustále
konfrontováni s minulým stalinistickým režimem, a pokud dojdou argumenty,
jste posíláni dokonce i do Severní Koreje, a to přesto, že jste vůči těmto
režimům jasně kritičtí. Mnoho lidí zastává levicové hodnoty, ale jako levičáci se
necítí.
     Lepší společnost je možná, protože Levice chce řešit současné problémy
každého z nás. Levicová politika je založena na aktivním přístupu v duchu
levicových hodnot rovnoprávnosti, emancipace a spravedlnosti, ať už v lokální
politice u tebe na vesnici, na sídlišti ve městě, kde bydlíš, a nebo ve volených
funkcích na celostátní úrovni. Proto jsem v Levici!

Přidej se i ty!

#levicovejaro

4. VOJTĚCH ROČEK

https://jsmelevice.cz/pridejte-se/


23

Levice má zájem i o ty, kteří ve většině jiných stran být nemohou.
Naše strana mimo klasického členství nabízí možnost stát se i registrovaným
sympatizantem nebo sympatizantkou. Tím může být každý, kdo nemůže a nebo
nechce být členem politické strany.
Nejčastěji to jsou lidé:
- bez českého občanství,
- kteří nedovršili 18 let,
- jsou členy jiné politické strany
- nebo z jakéhokoliv důvodu nechtějí být členy politické strany.

Registrovaný sympatizant se od člena liší v tom, že neplatí členské příspěvky,
nemůže být volen do stranických orgánů a nemůže hlasovat o personálních
otázkách, ale může vznášet podněty a návrhy, ke kterým přihlížíme jako                
 u ostatních spolustraníků. Registrované sympatizanty také rádi potkáme na našich
schůzích a všech aktivitách uvnitř i vně strany.
Chceš jít do toho s námi? Pokud tě zaujala možnost členství nebo registrovaného
sympatizanta, vyplň formulář.

V 18:00 pořádáme protest před polským velvyslanectvím na Praze 1 za práva
polských žen.

POZVÁNKY NA AKCE  LEVICE .

8. 3. MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Pořádáme sbírku na charitu pro lidi s Downovým syndromem.

21. 3. DEN DOWNOVA SYNDROMU

https://jsmelevice.cz/pridejte-se/
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ZAJ ÍMAVÉ T IPY  A  ODKAZY
(UNIVERZITA  EMANCIPACE  A  SOLIDARITY)

(Máte tip na zajímavé akce, události, texty, video, audio apod., které byste rádi
doporučili nám ostatním? Napište nám.) 

TIP  NA  V IDEO

TIP  NA  TEXT

Tisková konference: 1. rok Levice - kampaně, volby, priority
Převzetí (The Take; v angl.+české tit.): dělníci Buenos Aires proti vládnoucí elitě.

Jan Májíček. Levice se musí postavit
covidu, a to i v ulicích. (článek v Deníku
Referendum)

Michael Hauser. Populismus jako návrat demokracie
Michael Hauser. Dantovo peklo a současná situace přechodu
Michael Hauser. Impulsy Pražského jara 1968 pro současnou levici
Peter Takáč. Nostalgia za budúcnosťou
Bertold Brecht. Pět obtíží při psaní pravdy
Peter Takáč. Čo nám dnes môže povedať Marx o slobode?
Peter Takáč. 150 rokov štúdia (K)apitálu
Petr Kužel. Společenská samospráva je pro mne stále snem, jehož jsem se
nevzdal (rozhovor s Petrem Uhlem)
Michael Hauser. Říjnová revoluce pomohla kapitalismu osvojit si lidskou tvář
O revoluci s Johnem Hollowayem
Václav Rameš. Milník liberální demokracie. Třicet let systému vlastníků a
spotřebitelů
Otakar Bureš. Jaké nepřebratelné fondy činorodosti nejen promarňujeme, ale
vytrvale ubíjíme

INZERCE

PETICE AKORN ZA "ZDRAVÉ KOLEKTIVY"
Platforma Levice - AKORN Česká republika, zapsaný spolek, jeho součásti,
stejně jako družstevní členské skupiny, na základě sebraných názorů především
z pracovišť, ale také z internetového éteru členů a sympatizantů strany Levice
vytvořili desetibodový dokument formou "Petice Za zdravé kolektivy".
Cílem je jednak zohlednit možnosti utlumeného středního a malého podnikání a
zaměstnávání především ve službách, stejně jako zohlednit potřebu veřejné
sociální interakce občanů a v neposlední řadě a to hlavně pomoci efektivnější
zdravotní kontrole o zdravých a nemocných spoluobčanech, přehledu o nich.

https://www.youtube.com/watch?v=ogW1aPp7Nns
http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/prevzeti-the-take
https://denikreferendum.cz/clanek/32368-levice-se-musi-postavit-covidu-a-to-i-v-ulicich?fbclid=IwAR29p3N1jh5znfTqG4DITUfdPbXzqwPGEG9_FJm5yIRG1cQeRcEBBVwU6DU
https://denikreferendum.cz/clanek/32368-levice-se-musi-postavit-covidu-a-to-i-v-ulicich?fbclid=IwAR29p3N1jh5znfTqG4DITUfdPbXzqwPGEG9_FJm5yIRG1cQeRcEBBVwU6DU
https://sok.bz/clanky/2019/populismus-jako-navrat-demokracie
https://sok.bz/clanky/2019/dantovo-peklo-a-soucasna-situace-prechodu
https://sok.bz/clanky/2019/impulsy-prazskeho-jara-1968-pro-soucasnou-levici
https://sok.bz/clanky/2018/nostalgia-za-buducnostou
https://sok.bz/clanky/2018/pet-obtizi-pri-psani-pravdy
https://sok.bz/clanky/2018/co-nam-dnes-moze-povedat-marx-o-slobode
https://sok.bz/clanky/2018/rokov-studia-k-apitalu
https://sok.bz/clanky/2018/spolecenska-samosprava-je-pro-mne-stale-snem-jehoz-jsem-se-nevzdal
https://sok.bz/clanky/2017/rijnova-revoluce-pomohla-kapitalismu-osvojit-si-lidskou-tvar
https://www.afed.cz/text/7298/o-revoluci-s-johnem-hollowayem?fbclid=IwAR3DNNHmce7QkfOt-Y_p8LSrmZWMv628nkE9t31dwQw4TKGwoOfphyR71ZI
https://a2larm.cz/2021/01/milnik-liberalni-demokracie-tricet-let-systemu-vlastniku-a-spotrebitelu/
https://denikreferendum.cz/clanek/31285-jake-neprebratelne-fondy-cinorodosti-nejen-promarnujeme-ale-vytrvale-ubijime
https://denikreferendum.cz/clanek/31285-jake-neprebratelne-fondy-cinorodosti-nejen-promarnujeme-ale-vytrvale-ubijime
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Nejprve jsme vycházeli z podnětů nespokojených spoluobčanů ohledně zákazů a
vládních nařízení a důsledně jsme se zamysleli nad možnostmi moderních
technologií. Zároveň nás ale trápila otázka neefektivity trasování a důkladné
kontroly mezi zdravou a nemocnou částí populace.
Takže spojením všeho jsme navrhli podle nás efektivní řešení a sice "Zdravé
kolektivy".

Celé znění petice, kterou můžete podepsat, najdete zde.
Kolektiv komunitních spolků a družstev AKORN Česká republika

ZAUJALY VÁS LEVICOVINY?
CHCETE JE DOSTÁVAT PRAVIDELNĚ?
Zatrhněte v našem přidávacím se formuláři kolonku “Chci dostávat Levicoviny” a
vyplňte alespoň jméno a e-mailovou adresu.

CHCI  DOSTÁVAT LEVICOVINY

https://www.petice.com/petice_za_zdrave_kolektivy_aneb_podpora_pohostinstvi_a_slueb_iv_dob_mimoadnych_opateni_3_a_4_stupn#form
http://akorn.cz/
https://jsmelevice.cz/pridejte-se/


JARO JE  TU .
LEVICOVÉ JARO!

secret@levice.org
www.jsmelevice.cz
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