
Milí přátelé,

jaro je příjemné roční období. Chtěli jsme, aby i toto číslo bylo
příjemné. Bohužel ne vše můžeme ovlivnit. Nečekaný odchod
Milana Neuberta nás všechny zarmoutil. Pokoušíme se tedy
alespoň navázat na jeho vzácný politický i lidský odkaz. Milane,
zůstáváš s námi. Děkujeme za vše.

Ve třetím čísle Levicovin se dočtete o našem úspěšném sjezdu,
který přijal důležitou Preambuli k připravovanému programu
strany, a o našich přípravách na volby. Nabídneme Vám několik
možností na minutovou pomoc Levici, přehled důležitých témat,
kterými jsme se nyní zabývali, představíme další čtyři tváře
cyklu "Proto jsem v Levici". Zveme Vás na naše akce a nabízíme
tipy na pár zajímavých odkazů ke shlédnutí nebo k přečtení.

Jsme s vámi! Buďte s námi. #levicovejaro
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Vážení čtenáři, vážené čtenářky.

V první řadě Vám musím poděkovat, že nás i v těchto nelehkých časech sledujete a
podporujete.

17. dubna proběhl online sjezd naší strany. I přes počáteční obavy vše proběhlo hladce, a
tak mohli delegáti odhlasovat všechny zásadní věci. Schválili jsme si účast v letošních
parlamentních volbách, kde jsme oslovili ke spolupráci stranu Zelených, hnutí
Budoucnost a Hnutí Idealisté.

Dále byl zvolen nový Celostátní výbor a Předsednictvo Celostátního výboru ve složení:
Vladimír Farana, Antonín Hořčica, Markéta Juřicová, Milan Neubert, František Otta,
Vojtěch Roček, Martin Švec a Tomáš Ulrich.

Nové předsednictvo následně zvolilo novou spolupředsednickou dvojici: stávajícího
spolupředsedu Vojtěcha Ročka a k němu nově mě, Markétu Juřicovou. Tímto Vás tedy
zdravím a zároveň slibuji, že po celou dobu svého mandátu budu pracovat poctivě a
svědomitě. A pokud udělám byť jedinou chybu, která by ohrozila život a pověst strany,
jsem připravena za ni nést plnou zodpovědnost.

Sjezd schválil také změnu stanov a preambuli programu. O samotném programu bude
dále jednat na svém druhém zasedání v červnu. 
Od nás se v následujících měsících můžete těšit na pokračování již probíhající kampaně
“Levicové jaro”, která přejde z virtuálního do reálného světa.

Na závěr bych chtěla vyjádřit upřímnou soustrast rodině náhle zesnulého Milana
Neuberta. Ztráta Milana nás velmi bolestivě zasáhla. Pro mě byl Milan vzorem, rádcem,
oporou a nejlepším spolupracovníkem.
Děkujeme za všechno, Milane. Nikdy na tebe nezapomeneme a budeme pokračovat ve
tvých stopách v boji za lepší svět.

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

spolupředsedkyně Lev ice
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M A R K É T A  J U Ř I C O V Á



Po sjezdu ČSSD jsme oslovili Zelené, Budoucnost a Hnutí
Idealisté s nabídkou volební spolupráce.
Následující parlamentní volby budou pro českou levici
velmi důležité. Současné parlamentní levicové strany jsou
na hraně zvolení a neparlamentní levice se potřebuje spojit
a posílit. Snažíme se o to jednáním v trialogu s Budoucností
a Idealisty a teď nově tímto dopisem oslovujeme i Zelené.
Záleží nám na sociální, solidární a dlouhodobě udržitelné
politice. Naopak odmítáme politiku, která ignoruje
dlouhodobé zájmy lidí a přírody, odmítáme asociální
tornádo nových škrtacích experimentů, které oslabí stát     
 v době, kdy ho potřebujeme naopak posílit.

Na prvním zasedání sjezdu Levice 17. 4. jsme přijali Preambuli programu a úvodní
kapitolu. Ostatní části budeme schvalovat až na druhém zasedání sjezdu 20 . 6.
Naše základní hodnoty a směřování se dají vyjádřit stručně těmito větami:

Chceme společnost založenou na demokracii, rovnosti, svobodě a solidaritě.
Práce musí sloužit k důstojnému životu, nikoliv aby člověk byl otrokem práce. 

Na prvním místě musí být spolupráce místo konkurence a vzájemná ohleduplnost
místo honby za vlastním prospěchem na úkor druhých.

Prosazujeme úspornější hospodaření a technologie šetrnější k matce Zemi.
Budoucnost lidstva závisí na budoucnosti naší planety.

Bezohledně vládnoucí bohatá menšina nesmí určovat životy nás všech.

Celý text Preambule na našem webu.

PREAMBULE K PROGRAMU LEVICE
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PŘIPRAVUJEME SE NA VOLBY

Jaké má Levice plány do voleb? Jak to vypadá se spoluprací
s dalšími subjekty? Kdo povede Levici v následujícím
období?

Odkaz na videozáznam na youtube.

https://jsmelevice.cz/nas-program/preambule-programu/
https://www.youtube.com/watch?v=s-8SFNvqJpw
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MINUTOVÉ POMOCI

Naše strana se stále rozrůstá. Máme 10 základních organizací v 8 krajích. Proto
postupně zřizujeme krajské facebookové stránky, abychom Ti byli blíž.

Podpoř nás ve svém kraji, sleduj nás, lajkuj, sdílej. Diskutuj s námi a pomáhej 
 Levicovému jaru!

Praha - https://www.facebook.com/JsmeLevicePraha/
Středočeský - https://www.facebook.com/leviceStredoceskehokraje/
Jihočeský - https://www.facebook.com/JsmeLeviceJHC
Plzeňský - https://www.facebook.com/JsmeLevicePLK/
Karlovarský - https://www.facebook.com/JsmeLeviceKVK/
Liberecký - https://www.facebook.com/JsmeLeviceLBK/
Pardubický - https://www.facebook.com/JsmeLevicePAK/
Vysočina - https://www.facebook.com/JsmeLeviceVYS/
Jihomoravský - https://www.facebook.com/JsmeLeviceJMK
Moravskoslezský - https://www.facebook.com/JsmeLeviceVYS/
Olomoucký - https://www.facebook.com/JsmeLeviceOLK

SLEDUJ NÁS V KRAJÍCH!

ROZŠIŘUJ TŘETÍ ČÍSLO LEVICOVIN!
Neváhej a rozesílej Levicoviny na všechny strany, kde by o ně mohl být zájem.
Jistě znáš lidi sympatizující s levicovými myšlenkami a idejemi nebo víš             
 o levicově zaměřené skupině, spolku apod.
Na facebooku sdílej post k Levicovinám 3 (až bude vytvořený). Děkujeme.

Lepší společnost je možná! S tvou pomocí.

https://www.facebook.com/JsmeLevicePraha/
https://www.facebook.com/leviceStredoceskehokraje/
https://www.facebook.com/leviceStredoceskehokraje/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceJHC
https://www.facebook.com/JsmeLevicePLK/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceKVK/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceLBK/
https://www.facebook.com/JsmeLevicePAK/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceVYS/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceJMK
https://www.facebook.com/JsmeLeviceVYS/
https://www.facebook.com/JsmeLeviceOLK


Klikni na ikonku fotoaparátu u své profilové fotky a otevře se ti rámeček       
 s nabídkou úprav (Aktualizace profilového obrázku).
Vyber možnost “Přidat rámeček”.
Zkus najít “Levicové jaro” v nabídce “Vybrat rámeček” vlevo, nebo napiš do
vyhledávání “Levicové jaro” a měl by se ti rámeček ukázat.
Zvol rámeček “Levicové jaro” kliknutím na něj (vyber z více variant).
Nastav si délku jeho používání na požadovanou dobu volbou u nabídky dole.
Doporučujeme dva měsíce.

Pomoz nám rozpoutat Levicové jaro a přidej si rámeček "Levicové jaro" na
profilovou fotku na facebooku.
Pokud nemáš zkušenosti s nastavováním rámečků, postupuj následovně:

1.

2.
3.

4.
5.

Obrázek "Levicové jaro" můžeš používat např. v elektronické korespondenci. Ke
stažení v několika velikostech:
- velký (1587x573 pix.)
- střední (700x253 pix.)
- malý (400x145 pix.)
- velmi malý (200x72 pix.)

PŘIDEJ SI RÁMEČEK "LEVICOVÉ JARO" NA
PROFILOVOU FOTKU NA FACEBOOKU!
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POUŽÍVEJ OBRÁZEK LEVICOVÉ JARO

https://www.dropbox.com/s/knx9tebbng52s8a/LJ_email_large.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9g342nnv1vmiq4/LJ_email_large.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdycuq62vn3zaau/LJ_email_medium.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w84sul07zc8jajd/LJ_email_medium.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ucq2nscotp6ly9/LJ_email_small.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jvmjzfjgqcc5ov/LJ_email_small.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k0he2t96mnts7q3/LJ_email_very_small.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i5kqyipcxvjsyft/LJ_email_very_small.jpg?dl=0


Celá levicová politická scéna v ČR s napětím sledovala
sjezd ČSSD v naději, že by se tato strana mohla pokusit  
 o rehabilitaci sociálnědemokratického politického
směřování.
Výsledek páteční volby nového předsednictva strany tyto
naděje spolehlivě pohřbil, stejně jako pohřbil levicovou
demokratickou budoucnost celé ČSSD.
Podle nás ČSSD udělala velkou chybu již samotnou účastí
ve vládě vedené Andrejem Babišem. Díky tomuto kroku
bude mít velké problémy se vůbec zachránit                    
 v Poslanecké sněmovně.
Ze staré levice tak levicová politika odpovídající na
výzvy současnosti definitivně nevzejde. Jedinou naději na
sociálně spravedlivou, skutečně svobodnou, solidární a
dlouhodobě udržitelnou budoucnost tak představují nové
levicové strany.

Většina menších obcí umožňuje bezplatný výlep plakátů v rámci předvolebního
klání. Máš možnost vylepit plakáty Levicového jara na bezplatné výlepové
plochy ve svém bydlišti a v jeho okolí? Napiš nám a rádi se s tebou domluvíme:
sekretariat@post.jsmelevice.cz.

Pokud chceš šířit letáčky (elektronicky), používej tento odkaz: 
https://www.dropbox.com/s/8qspl9vczpwta6h/levicove_jaro_a5.pdf?dl=0

POMOZ NÁM S VÝLEPEM PLAKÁTŮ A
ŠÍŘENÍM LETÁČKŮ LEVICOVÉHO JARA!

PŘISPĚJ NA LEVICOVÉ JARO!
ADOPTUJ SI REKLAMU NA MHD!
Přispěj na Levicové jaro. Budeme vděční za jakoukoli částku. Podrobné pokyny
najdeš zde: https://pridejse.jsmelevice.cz/daruj.html
Ve zprávě pro příjemce uveď DAR na Levicové jaro!

Budeme velmi rádi, když si adoptuješ reklamu na MHD. Počítáme zejména          
 s tramvajemi (fólie 620x60 cm na jeden měsíc). K tomu potřebujeme minimální
dar 3 000 Kč a do zprávy pro příjemce uveď DAR - MHD (+ případně preferované
město)!
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VĚNUJEME SE DŮLEŽITÝM TÉMATŮM

 VZKVÉTAJÍCÍ A DEMOKRATICKÉ ČESKO

mailto:sekretariat@post.jsmelevice.cz
https://www.dropbox.com/s/8qspl9vczpwta6h/levicove_jaro_a5.pdf?dl=0
https://pridejse.jsmelevice.cz/daruj.html
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Planeta Země (domov všech našich domovů) nikdy
nebyla tolik zdevastována a ohrožena lidskou činností
jako v posledních letech.
Vědci z celého světa bijí na poplach a vyzývají           
 k razantním krokům, které mají zabránit nevratnému
poškození života na Zemi a neobyvatelnosti velké
části planety.
Vážíme si všech velkých i malých kroků v boji za lepší
svět v otázce klimatu a životního prostředí.
Jaro je plné očekávání. Příroda se probouzí k novému
životu, stejně jako člověk a celá civilizace. 
Děkujeme všem, kteří pečují o život na Zemi. Pečují
totiž do jisté míry o život každého z nás.

Je tedy součástí konceptu veřejného prostranství, které poskytuje místním lidem
cenný prostor pro oddech a funguje jako bariérová zeleň proti hluku z dopravy. Na
toto místo si dělá zálusk soukromý developer, který ho chce zastavět a tím zničit
nejen sochu, ale i místo sloužící příjemnému životu lidí na sídlišti. Přitom o pár set
metrů dál za sídlištěm se nachází opuštěné a vybydlené ruské paneláky. Zůstaly tu
po sovětské armádě, která opustila naši zemi na počátku 90. let, a stále se pro ně
nenašlo využití. Dosáhnout jejich oživení nejspíše není možné z majetkoprávních
důvodů. Je ale čas se také zabývat tím, co stojí za těmi majetkoprávními důvody.
Bohužel je to všechno příznačné pro dnešní rozvoj měst. Místa pro lidi ve
vlastnictví města se neudržují, aby bylo možné je později prodat jako volné
stavební parcely. Staví se na místech, která by měla v zájmu udržení příjemného
městského prostředí zůstat volná. A přitom kousek opodál zůstávají prázdné domy,
do kterých by vešla spousta bytů i jiných aktivit.
Ostravská ODS, developer a mediální obhájci a obhájkyně dnešního neoliberálního
kapitalismu operují s tím, že dílo se jmenuje "Komunisté." Tudíž socha je symbolem
komunismu a coby symbol zločinného komunismu musí být odstraněna. Skutečný
název díla je ale "Pracující." "Komunisté" jsou vžité označení zcela pochopitelně
vzniklé v mysli spousta lidí: Když jsou to pracující, a postavili je komunisté, musí to
být komunisté.
My ale na názvu Pracující nevidíme žádný zločinný ideologický symbol. Na soše
vidíme dělníka, vědce a vědkyni a kosmickou družici. To přece nemusí být nutně
spojeno s totalitou. Navíc to můžeme chápat jako umění zobrazující život
obyčejných pracujících lidí, kterým se v dnešní společnosti nedostává adekvátního
společenského ocenění. Jako reálný problém však vidíme naprosto zhůvěřilé
nakládání našich veřejných institucí s veřejným prostorem, který patří nám všem.

Okolo sochy “Pracující” v Ostravě panuje v posledních
dnech značný rozruch. Postarala se o něj Ostravská
ODS svým rozhodnutím tuto sochu zbourat.
Kromě poněkud vyprázdněného rozhořčení těch, pro
které je komunismus totéž co nacismus a symboly
komunismu totéž co hákový kříž, se ozvala i věcnější
kritika. Mnozí odborníci poukazovali na rozporuplnou
stránku Axmanova života a díla. Byl to nejen vynikající
sochař a pedagog, který vychoval řadu pozdějších
předních umělců a umělkyň, ale byl to také oddaný
zastánce minulého totalitního režimu.
Celá tato kauza ale zastírá mnohem závažnější věc.
Socha se totiž nachází v parčíku, který odděluje
rušnou křižovatku od sídliště. 
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 STEJNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY
Václav Klaus byl pozitivně testován na koronavirus 23.
února. Okres Trutnov byl uzavřen od 12. a díky
pokračujícímu nouzovému stavu prakticky doposud,
ale očividně ne pro všechny.
Václav Klaus si vyjel na víkend do svého bytu               
 v lyžařském středisku Černý Důl. A dokonce tuto svoji
cestu konzultoval s policií, která na následné
překročení hranice okresu nereagovala.
Možná je to jen důsledek přetížení úředníků a úřednic
na hygieně. Při obrovském množství práce, které
odvádějí, jaksi nezbyl čas na přípravu důkazů pro
přestupkovou komisi.
Anebo jak se říká, co je dovoleno bohovi, není
dovoleno volovi.

8. dubna byl Mezinárodní den Romů. Romové stejně
jako my patří k lidem, kteří se živí vlastní prací a ne
vykořisťovaním ostatních, takže se potýkají se stejnými
problémy, které sužují nás všechny, jako jsou exekuce,
vysoké nájmy a obtížné uživení sebe a své rodiny.       
 V mnoha případech si na ně zaměstnavatel a
pronajímatel bytu může dovolit šlápnout dokonce více
než na ostatní pracující. Právo na důstojnou práci,
bydlení a život vůbec máme všichni, bez ohledu na naši
barvu pleti!
Jedině společně můžeme vzdorovat nespravedlivému
systému a začít konečně žít bez stresu a nejistoty a
strachu! Spojme se tedy!

20. března uplynulo 18 let od momentu, kdy USA a
jejich spojenci Spojené království, Austrálie a Polsko   
 s podporou Nizozemska a kurdských milicí zaútočily
na Irák.
Operace Irácká svoboda, která měla ústřední a
oficiální cíl svrhnout diktátora Saddáma Husajna, se
obhajovala podezřením, že Irák vlastní zbraně
hromadného ničení, případně napojením tamních
vládnoucích elit na mezinárodní terorismus. Pro oba
důvody chyběly jakékoliv přesvědčivé důkazy.
Válka byla bez mandátu OSN a jediným rozhodnutím
předcházejícím invazi byla rezoluce č 1441 z 8.
listopadu 2002, na jejímž základě se do Iráku vrátili
zbrojní inspektoři.
Invazi bez mandátu OSN jasně odmítlo Rusko, Francie
a Německo.

Americký prezident George Bush oznámil vítězství a ukončení první fáze bojové
operace 1. května 2003, ale to neznamenalo konec války, ta se táhla do 15.
prosince 2011 a její následky Irák pociťuje dodnes. Celá druhá fáze byla
provázena množstvím násilností a teroristických útoků napříč celou zemí, které
byly vyvolány islámskými radikály a způsobily velké konflikty mezi většinovými
šíity, sunity a dalšími. Do války se postupně vojensky zapojilo na 40 zemí včetně 



České republiky.
Američtí zbrojní inspektoři v Iráku již v říjnu 2004 zveřejnili zprávu, podle které
země neměla v době invaze v březnu 2003 zbraně hromadného ničení a neměla
ani konkrétní plány na jejich výrobu. Tím vyvrátili hlavní důvody pro celou invazi,
kterými se hájil Washington a Londýn. I CIA pak v dubnu 2005 potvrdila, že v Iráku
nenalezla žádné zbraně hromadného ničení. Nepotvrdily se ani kontakty mezi
Saddámovým režimem a Al-Káidou. Za neodůvodněnou označila Iráckou válku i
vyšetřovací komise pod vedením Johna Chilcota.
Plánování a příprava války byly podle komise zcela nepřiměřené. Londýn nečekal
na vyčerpání všech mírových prostředků. Britská vláda podcenila důsledky války a
podezření z Iráckých zbraní nebylo dostatečně odůvodněno. Po pádu Husajnova
režimu vedla Irák Američany dosazená civilní správa a bezpečnost zajišťovaly
mezinárodní síly pod vedením USA a se zastoupením vojáků z České republiky.
Saddám Husajn byl popraven v prosinci 2006, a to oficiálně za masakr 148 šíitů     
 z roku 1982. Následně byli popraveni i další činovníci tehdejšího režimu.
Situace v Iráku se značně zhoršila, a ani Američany dosazená civilní správa
nezabránila silnému rozšíření vlivu teroristické organizace Islámský stát (IS), který
se v této době nazýval Islámský stát v Sýrii a Levantě (ISIL). Vzestup Islámského
státu je označen jako přímý důsledek americko-britské invaze i bývalými
Blairovými poradci, kteří byli členy Chilcotovy komise.
Amerika invazí dokázala jen jedno - zradikalizovat místní populaci, která se          
 v zoufalé situaci začala obracet na radikální symboly odporu. Invaze do Iráku, ve
kterém není ani po 18 letech stabilní režim, dala za vznik organizacím, jako je
Islámský stát. Miliony lidí byly vrženy do chudoby, do nekončící občanské války.
To je výsledek americké politiky - žádná demokracie, žádná lidská práva, pouze
práva na těžbu ropy.
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v Chile pod hranicí chudoby, což bylo pro původně nejbohatší zemi v Jižní Americe
nevídané.
- Růst HDP, pro který bývá pravicí tak často Pinochetův režim obhajován, nebyl ve
skutečnosti nijak závratný a byl překonán řadou dalších jihoamerických států bez
ohledu na režim.
- Navzdory představám o růstu byla průměrná mzda v roce 1990 o 8 % nižší, než
byla v roce 1974.
- Celé období Pinochetovy vlády bylo ve znaku rostoucí nezaměstnanosti, která ke
konci dosáhla 30 %.

Jediné, v čem Pinochetův režim dokázal opravdu vyniknout, byla krutost. Kromě
slavných helikoptér, ze kterých byli vyhazováni disidenti do moře, nechal
například Pinochet zřídit vězení, kde byli speciálně vycvičení psi na znásilňování
žen a dcer disidentů.

11. března jsme si připomněli 31 let od svržení chilského
diktátora Augusta Pinocheta. Stal se modlou pro pravici po
celém světě a symbolem boje proti komunismu, zatímco
Chile pod jeho vedením je ukazováno jako symbol úspěšnosti
pravicové politiky, především díky růstu HDP. Je tomu tak?
Pojďme se podívat na statistiky:
- Pinochet několikanásobně zvýšil státní dluh a Chile pod
jeho vedením mělo nejrychleji rostoucí dluh v Jižní Americe.
- Ačkoliv období jeho diktatury bývá označováno za
ekonomicky úspěšné, počet lidí v chudobě se rapidně zvýšil.
Na konci jeho vlády, v roce 1990, bylo 45 % všech rodin



Brutalitu Pinochetovy vlády lze rozpoznat i počtem emigrantů - ze země,
navzdory zákazu a omezení volného pohybu, opustilo přes 200 000 lidí, přes 2 %
tehdejší populace.

Je příznačné, že se symbolem boje proti levicové politice a "úspěchu"
neoliberalismu se stal člověk, jehož vláda byla poměrně jasně dlouhotrvající
pohroma, která vytvořila problémy, se kterými se Chile potýká dodnes. Snad dnes
můžeme na jeho období nahlížet tak objektivně, jak bychom měli - jako na
obrovské selhání. Možná jednou budeme nahlížet na celé období neoliberalismu
stejně.
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Zástupci průmyslníků se nás snaží pobavit co nejabsurdnějším vyjádřením na
adresu svých zaměstnanců. Je to však smutný doklad toho, jak smýšlejí o lidech a
hodnotě lidského zdraví a života.
Levice, stejně jako jiní, už dříve upozorňovala, že nemocenská by měla činit 100
% běžného výdělku, protože člověk nemá být trestán za nemoc, ani za
zodpovědné chování během epidemie. Nyní si toto uvědomují i vládní
představitelé. Koneckonců, 100 % nemocenskou mají i naši sousedé, Němci a
Rakušané.

 ŽÍT, A NE ŽIVOŘIT



Ovšem co je jinde pouze standardem zajišťujícím důstojné živobytí, to je u nás už
komunismus, tedy aspoň podle pana Jaroslava Hanáka, předsedy Svazu průmyslu a
dopravy ČR. Pronést tato slova ve dnech, kdy se potýkáme s přeplněnými
nemocnicemi, vysokými počty nakažených a zemřelých, bez toho, abychom mohli
vidět světlo na konci tunelu, je obrovskou drzostí vůči všem, kdo svou prací celý
uplynulý rok pomáhali celou situaci zvládnout, a každý den při tom riskovali své
zdraví.
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Psali jsme 26. března:
Jsme zhrozeni z více než 25 tisíc zemřelých s nákazou
covid19. Nadále trvá přetížení nemocnic, zdravotníků a
celého zdravotního systému. Denní přírůstky nakažených
klesají jen velmi pomalu a zdaleka nedosahují potřebného
počtu, aby bylo možné tvrdit, že máme pandemii v ČR pod
kontrolou.
Podporujeme zdravotníky, kteří nasazují své zdraví v boji
proti pandemii covid-19.
Naše politická reprezentace potvrzuje, že není schopna
dlouhodobější strategie v souvislosti se současnou pandemií.
Opět probíhá handrkování o prodloužení nouzového stavu.
Ukázalo se, že polovičatý lockdown vyhlášený vládou před
třemi týdny nestačí. Uzavření lidí v jejich domovech bez 

následného zavření zbytné výroby nestačí. Testování ve výrobních podnicích
antigenními testy je nedostatečné. Očkování nabírá zpoždění, protože velké privátní
farmaceutické firmy nejsou schopné zajistit dostatek vakcín. A opoziční strany se
předhánějí v návrzích, co je třeba uvolnit, místo aby trvaly na tvrdém lockdownu a
dodržování opatření do té doby, než dostaneme pandemii na kontrolovatelnou
úroveň (podle odborníků je to denní nárůst nakažených asi do 1000). Vláda nadále v
praxi uplatňuje strategii promořování, upřednostňuje záchranu zisků průmyslníků
před záchranou životů a ničí tak lidi i ekonomiku.
Požadujeme uzavření zbytného průmyslu a razantní navýšení počtu očkovaných.

Na MDŽ si připomínáme stávku švadlen z New Yorku za
volební právo. Tento svátek tedy nevznikl jako příležitost
pro nakupování květin a bonboniér, ale jako připomenutí
boje za to, že ženy nejsou méněcenné a musí mít stejná
práva jako muži!
Volební právo se nám sice povedlo vybojovat, ale mnoho
problémů stále zůstává - nerovné platy, stigmatizace
domácího a sexuálního násilí nebo omezování práv na
svobodné zacházení se svým tělem. Boj za ženská práva ani
zdaleka nekončí a nesmíme v něm polevit. Jako varování,
kam až může společnost zajít, slouží současné Polsko.
Slabší postavení žen ve společnosti je obzvláště do očí bijící
nyní, když na pečujících povoláních, která jsou obsazována
převážně ženami, záleží víc než dříve.

8. března se sešli členky a členové Levice před velvyslanectvím Polské republiky     
 v Praze, aby vyjádřili solidaritu s polskými ženami a organizacemi, jako je Ciocia
Czesia. Polská vládní strana PiS pokračuje v destrukci ženských práv, kterých
společnost dosáhla za posledních 100 let, a místo vize genderové rovnosti aktivně
prosazuje návrat k "tradičním" pořádkům.
Spolu se zákazem interrupcí, kdy nyní není ani nenávratné poškození plodu
dostatečným důvodem k provedení potratu a na svět tak budou přicházet děti         
 s nulovou vyhlídkou přežití a jejich úděl bude pouze trpět a zemřít, začala polská 

https://www.facebook.com/Ciocia-Czesia-103501431563833/?__cft__[0]=AZUPys-saKrBcBxYYHvIn57G20o4eDxOlQ6luvdTFVHX7hmzORncwDPmmk2r3BhTYot1rhTbg2U8abJZ8vuFdSlxC0O4UF6fJjlFPeqms1yG7Rd63nZ3fE_ocELCj-DdI8Cngf5FoXqG2pVmUOFlyimxO8G-vxUAo-Y1cb9DD-A9Xw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ciocia-Czesia-103501431563833/
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vládní strana utahovat práva i jinde. Po LGBT-free zónách a
podobných výmyslech se začínají objevovat spekulace, že se
budou zpřísňovat podmínky pro možnosti rozvodu. To je
koneckonců cílem organizace Ordo Iuris, která má silné
vazby na PiS a na nejvyšší představitele katolické církve     
 v Polsku. Ta začala v posledním měsíci svou kampaň
výrazně stupňovat.
Doufáme, že tato noční můra u našich sousedů brzy skončí,
a Polsko se vrátí mezi vyspělé státy, kde je politika tvořena
zájmy lidí, ne pověrami. Jako Levice slibujeme, že budeme
vždy bojovat za to, aby Česká republika byla zemí, která
respektuje práva svých obyvatelek a nevydá se cestou
Polska a dalších států, které namísto sociální spravedlnosti
pro všechny nabízejí jen konzervativní, zpátečnická "řešení".

Co se u nás zdá jako nemožné, se ve Velké Británii stalo
skutečností. Britské soudy rozhodly, že řidiči a řidičky Uberu
jsou v zaměstnaneckém poměru a mají díky tomu nárok na
ochranu svých práv vyplývajících ze zákoníku práce, i skrze
odbory. Navíc Uber, coby jejich zaměstnavatel, za ně musí
platit daně, které ve Velké Británii pokrývají i zdravotní a
sociální odvody.
Mezitím u nás si politici a političky lámou hlavu s tím, jak
zajistit dostatek peněz pro naše budoucí důchody. Dost
dobře to nejde. Ani ne tak proto, že naše společnost stárne,
ale především příliš mnoho lidí musí pracovat na
neplnohodnotnou pracovní smlouvu a tím pádem za ně
odchází i neplnohodnotné platby na důchodový účet.

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

5. JIŘÍ HUDEČEK
Praha; vysokoškolský učitel (biochemik); koordinátor Mezinárodní komise Levice

Levicovost je velmi těžko nějak definovat. Pro mne to znamená především klást
důraz na solidaritu mezi lidmi, uznávat celospolečenský zájem - a také
otevřenost a názorovou toleranci (což možná někoho překvapí, protože ne vždy
a všude kladla levice na tyto kvality důraz).
Uvážím-li to, že jsem se nikdy neskrýval se svou politickou orientací, kandidoval
jsem mnohokrát od r. 1991 na levicových kandidátkách, a moji kolegové v práci i
spolubydlící v bydlišti o tom vesměs vědí, je asi překvapivé, že jsem se nesetkal 
 s žádnou výrazně negativní nebo výhružnou reakcí (pominu-li některé postoje
těsně po r. 1989). Samozřejmě, nějaký ten údiv (jak můžeš, zrovna na takovéhle 
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kandidátce?) nebo i prostá zvědavost se občas vyskytly. Nebezpečí představovali
vždy pouze neznámí lidé někde na ulici (zhusta posilnění nějakým tím pivem
apod.).
Má-li levice být dobrou parlamentní a vládní stranou, musí se především stát
dobrou stranou (tedy vybudovat se jako celostátní politická síla). V dalším kroku
se pak musí dostatečně jasně profilovat a prosadit se natolik, aby se stala
parlamentní stranou. A bude-li dobrou parlamentní stranou (čili bude-li v tom
prosazování vlastní politické agendy pokračovat), má naději se stát i dobrou vládní
stranou. Obávám se, že to jde jedině takto "popořadě", přeskakovat etapy se nedá
a snad ani nevyplácí. Proto jsem v Levici!

6. JAN ŠILHÁNEK
Kladno-Rozdělov; zdravotník

V Levici jsem proto, protože věřím, že solidarita a dobrá vůle může změnit svět.
Špatnou zkušenost se svým levicovým přesvědčením mám takovou, že paradoxně
pro moje antifašistické tetování na mě lidé na ulici pokřikují: ty fašistické
bolševické prase...
Politika Levice dává smysl, protože řeší situaci vyloučených lidí, jako jsou
bezdomovci, lidé na ulici, matky samoživitelky - zkrátka všech, které kapitalistický
systém není schopen důstojně pojmout. Proto jsem v Levici!

7. BOHUMIL MACHÁČEK
Kněžpole u Rýmařova; spisovatel

Považuji se za levicově smýšlejícího člověka, protože jsem za sociální
spravedlnost a nemyslím si, že pojem „třídní boj“ patří minulosti. Moje politické já
obsahuje tři zásadní hesla: 1) Ať platí bohatí! 2) Soukromé vlastnictví není
posvátná kráva! 3) Automobilisty tu nechceme!
Publikuju své texty i v liberálních a pravicových médiích a když mě někde
odmítnou, nemohu jednoznačně říci, že by to bylo kvůli levicovosti mé nebo textu.
Vždy to záleží na lidech.
Levice by měla usilovat o to trvale zbavit lidi existenčních strachů a vytvořit
podmínky, aby každý mohl žít důstojný a zdravý život. Proto jsem v Levici!



Zruč nad Sázavou; dopravní specialista a zaměstnanec v automotive

Jsem levicově smýšlející člověk, protože pocházím z hodně levicově zaměřené
rodiny se sociálním cítěním a navíc i z regionu, kde jsou velké sociální
problémy. Zhruba už 20 let se zajímám o politické dění u nás i ve světě.
Několik let se angažuji v odborovém hnutí, které hájí zájmy zaměstnanců,
zvláště v dnešní těžké době. Sám pomáhám různým dobročinným spolkům či
maminkám s dětmi. Slovo "pomáhat" je pro levicového člověka docela
samozřejmost.
Kvůli své levicovosti jsem si zvláště na střední škole trochu vytrpěl narážky či
urážky jiných studentů. Mnozí z nich po škole otočili, když se změnila jejich
životní situace. V zaměstnání mi bylo vytýkáno angažmá v odborech.
Levice by měla prosazovat především zásadní změnu celého systému, protože
dílčí úpravy od různých stran v parlamentu skutečnou a zásadní změnu
nepřinesou. Naše země se musí pohnout kupředu, aby byla průmyslovým a
zemědělským tahounem střední Evropy a nebyla jen překladištěm, montovnou
a skládkou. Aby se zlepšil stav sociální oblasti, postavení zaměstnanců,
vymahatelnost práva, zkvalitnila se zdravotní péče a její dostupnost, aby se
lépe dbalo o životní prostředí. Je potřeba znova, zvláště v dnešní čím dál tím
nejistější době, nabídnout lidem sociální jistoty. I naše země může být takovým
švédským sociálním státem střední Evropy. To může udělat jedině Levice, a
proto jsem v Levici!

Lepší společnost je možná! S tvou pomocí. Přidej se k nám!
pridejse.jsmelevice.cz
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8. JOSEF ZAHRADNÍK

https://pridejse.jsmelevice.cz/
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S lítostí a smutkem Vám musíme oznámit, že v noci na úterý (20. 4. 2021) nás
náhle ve věku 66 let opustil RNDr. Milan Neubert, Ph.D. Člen Předsednictva
Celostátního výboru Levice, dlouholetý předseda SDS.

Byl vzdělaným a inteligentním člověkem, naším soudruhem, který bojoval za
spravedlnost a solidaritu do posledního dechu. Milan byl pevnou skálou, o kterou
jsme se mohli všichni opřít. Jeho zkušenosti nám všem budou chybět.

Odešel v plné práci a jeho odkaz nás zavazuje pokračovat v boji za sociální
spravedlnost, solidaritu a mír ve světě. Čest jeho památce.

Kondolovat můžete elektronicky na našich stránkách.

Michael Hauser. Milan Neubert, antikariérní politik se smyslem pro budoucnost

https://jsmelevice.cz/nezapomeneme/
http://casopisargument.cz/?p=35523


Jednotlivá ZO připravují vlastní akce.

1. 5. SVÁTEK PRÁCE

Protest v Řeporyjích k odsouzeníhodným zločinům Vlasovců. Opravdu si zaslouží
pomník?

9. 5. OSVOBOZENÍ PRAHY

Jednotlivá ZO opět organizují samy.

OD 8. 5. POKLONA OSVOBODITELŮM

~Aleš Merta. Levicové jaro ve stínu "Vrbětic"
~Karel Kosík. Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda
~Josef Poláček. Politika, systémová změna a revoluce
~Marek Soška. Snižování osobní uhlíkové stopy jen odvádí tolik důležitou
pozornost
~Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (I.)
~Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (II.)

~Jan Májíček. Rozhovor Britských listů 373. Zastavme covid
společně a spravedlivě
~Jan Májíček v Politickém spektru na téma "Česko po
nouzových opatřeních"
~Záznam debaty "Socialismus a demokracie: dvě strany
jedné mince?" pořádaný Nadací Rosy Luxemburgové
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POZVÁNKY NA AKCE  LEVICE .

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

ZAUJALY VÁS LEVICOVINY?
CHCETE JE DOSTÁVAT PRAVIDELNĚ?
Vyplňte jednoduchý formulář na stránce pro Levicoviny.

CHCI  DOSTÁVAT LEVICOVINY

https://alesmerta.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=769289
http://www.sds.cz/docs/prectete/epubl/kko_lavd.htm
https://humanisticke-dialogy.eu/texty/politika-systemova-zmena-a-revoluce
https://denikreferendum.cz/clanek/32606-snizovani-osobni-uhlikove-stopy-jen-odvadi-tolik-dulezitou-pozornost?fbclid=IwAR3XO040xUwB3SE-giF3P9dXBFvmELtuparuk1G5IrMUDMG4J5I73va7e4s
https://denikreferendum.cz/clanek/32606-snizovani-osobni-uhlikove-stopy-jen-odvadi-tolik-dulezitou-pozornost?fbclid=IwAR3XO040xUwB3SE-giF3P9dXBFvmELtuparuk1G5IrMUDMG4J5I73va7e4s
https://www.afed.cz/text/7348/aktualnost-kropotkinova-anarchokomunismu-i
https://www.afed.cz/text/7350/aktualnost-kropotkinova-anarchokomunismu-ii?fbclid=IwAR2NbA2DTxvcx32En4YtDcSK7_R90BG8bLEBShsZWuXN0VBAxWiwOlqI7h4
https://www.youtube.com/watch?v=gZhilHpR7mk
https://www.youtube.com/watch?v=gPOkB8bc9r8
https://www.facebook.com/jsmeLevice/videos/368112244561174
https://jsmelevice.cz/levicoviny/
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JARO JE  TU .
LEVICOVÉ JARO!

PŘIDEJ  SE  K  NÁM!

https://www.facebook.com/jsmeLevice/
https://www.instagram.com/jsme_levice/
https://www.youtube.com/channel/UC6v-qmxo3QlVzq3mzw62DZg





