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NAŠI ČELNÍ KANDIDUJÍCÍ A VOLEBNÍ PRIORITY:

Tradiční levicové strany selhaly. Sociální demokracie splynula
se systémem, KSČM se nikdy nevyrovnala s minulostí KSČ.
Nastává čas, abychom vybudovali skutečnou levici, která bude
aktivní jak v ulicích, tak     v zastupitelských sborech. Za 21 let
politického aktivismu jsem už viděl mnohé. To, že
potřebujeme volební alternativu, bylo jasné dávno. Teď tu
konečně je a jsem rád, že mohu být její součástí.

Všichni jsme si rovni
Rovnost není stejnost. Ale rovnost je zásadní v sociálně spravedlivé společnosti. Je to její
součást. Proto se stavíme proti všemu útlaku: ať už je to šikana zaměstnanců, nerovné
odměňování, šikana kvůli vzhledu nebo sexuální orientaci. To nemá ve společnosti tak, jak
si ji představujeme my, místo.
Dosažení této formy spravedlnosti vyžaduje posílení našich práv - a to zásadně. Chceme,
aby byla politika opravdu věcí veřejnou, proto podporujeme růst platů a více volného
času, aby se lidé mohli věnovat tomu, co se v jejich okolí děje: a nemusí to být zrovna
mezinárodní otázky. Politika je i to, zda budeme mít před domem park nebo parkoviště,
zda nezavřou poštu na rohu, nebo zda nezruší dopravní spoj, kterým jezdíme do práce
nebo do školy. 

Stále více mi v české politice schází autentická levicová
strana, která hájí zájmy pracujících, navrhuje témata jako jsou
progresivní zdanění a zajímá ji řešení klimatické krize a nebo
rovnoprávnost nás všech. Politicky aktivní jsem více než
dvanáct let a impulsem pro aktivní zájem o politiku mi byla
kauza amerického radaru v Brdech. Do Levice jsem se dostal
jako člen platformy Skutečná levice a ta byla základem pro
vznik nové politické strany, kterou jsme později vytvořili s SDS.
V lednu 2020 vznikla Levice. Jsem rád, že se mohu podílet na
činnosti a vedení strany, kterou zde tolik potřebujeme.
Levicová změna je nutná! Přepišme pravidla.

Jan Májíček
37 let; projektový koordinátor; člen Levice

Vojtěch Roček
31 let; technik; člen Levice

Zelená ekonomika výhodná pro všechny, nejenom elity
Za klimatickou změnou, která způsobí peklo na Zemi, podle shody vědců stojí člověk.
Vědecky je vše jasné, prostředky jak zabránit katastrofě jsou známé. Jediné, co stále chybí,
je politická vůle jednat.
V srpnu letošního roku byla v Itálii naměřena nejvyšší teplota v Evropě za celou historii
měření (48,8°C). U nás se např. musíme připravit na nižší osevní plochy obvyklé pšenice;   
 v aktuálním nejhorším scénáři až o 80 %. To je hranice, kdy pěstování pšenice přestane
být výhodné a bude nahrazeno adaptabilnějšími plodinami, což povede ke zdražení
pečiva. Tornáda, povodně a jiné extrémní počasí zažijeme častěji...
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Zásadní podíl na těchto důsledcích mají emise CO2 a my na to musíme reagovat.
Navrhujeme taková řešení, aby finanční břemeno změny hospodářství nesly korporace,
jež mají klimatickou změnu na svědomí, ne obyčejní lidé. Všem, kteří dočasně přijdou    
 o práci, například zaměstnanci dolů (z důvodu rychlého utlumování těžby) a návazné
profese, zajistíme nová “zelená” pracovní místa. Bývalí pracovníci těchto odvětví budou
mít nárok na rekvalifikaci i na předčasný důchod. Upřednostníme přitom pracovní
příležitosti vzniklé pod záštitou státu, krajů, obcí a komunit. Podpoříme zejména
družstevní a samosprávné občanské projekty fungující na principech ekonomické
demokracie.

MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.
69 let; odborná pracovnice v ochraně veřejného
zdraví; členka Levice

Celou dobu od ukončení Lékařské fakulty hygienické se věnuji
chemickým látkám v pracovním prostředí, posledních 10
letech především posuzování pesticidů. Řada politických stran
má ve svých programech zlepšení životního prostředí, ale
téměř v žádném jsem nenašla pojmy “veřejné zdraví” a
“pracovní prostředí”. Přitom téměř všichni si přejeme zdravé a
kvalitní pracovní prostředí, kde trávíme 1/3 dne. Proto se chci
zasadit o to, aby tato „pole neoraná“ byla zaseta co nejdříve.

Mít kvalitní a dostupnou zdravotní péči ve všech oblastech vyžaduje mít dostatek
zdravotnických pracovníků. Lékařské fakulty i ostatní zdravotní školy mohou navýšit
počty přijímaných studentů, ale to je jen částečné řešení stávající situace. Pokud
zdravotníci nebudou honorování za svoji práci tak, jak jsou oceňováni za svoji práci        
 v západních zemí EU, stále budou odcházet. Řešením není ani přetahovat lékaře ze
zemí, které jsou na tom ještě hůře, než ČR. Řešením je za stejnou práci stejná odměna ve
všech zemích EU. Je nutné také řešit i jejich pracovní podmínky a to především
zaměstnanců    s malými dětmi.
Dostatek zdravotnických pracovníků zajistí nejen kvalitní a dostupnou péči, ale i
provádění preventivních programů, které dnes nejsou využívány v dostatečné míře.
Rozvoj preventivních programů sníží výskyt celé řady chorob, což následně uleví léčebné
složce zdravotnického systému. Prostředky vložené do preventivních programů se
vracejí snížením nákladů na léčbu zbytečně zanedbaných a pozdě léčených
onemocnění. Takto ušetřené finance mohou být využity na zvednutí platů
zdravotnických pracovníků. Podporujeme rozvoj dalších preventivních programů,
navýšení platů ve zdravotnictví a vytváření dobrých pracovních podmínek. Tyto investice
se v budoucnu určitě vrátí na zdraví nás všech.

Kvalitní zdravotní péče dostupná všude, nejen ve městech

Přepišme pravidla!

Volme číslo 11
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Jiří Šteg
66 let; ekonom; bez politické příslušnosti

Jsem makroekonom. Měl jsem možnost pracovat v řadě
funkcí ve státní správě, ale i v manažerských funkcích             
 v podnikatelském sektoru v ČR i v zahraničí, např. ve Francii
a Bulharsku.
Za největší problém současné doby považuji nárůst
nerovností, v jehož důsledku berou za své principy
demokracie a soudržnosti jako největší výdobytky
historického vývoje lidské společnosti.

Globální ekonomické procesy si stále více a stále agresivněji podmaňují životy lidí a
umožňují koncentrovat ekonomickou a politickou moc mimo instituce a procesy
demokratické kontroly. Stále více bohatství a moci se koncentruje v rukou stále užších
skupin lidí. Česká republika v tomto procesu rozkladu kapitalismu není schopna nejen
definovat své dlouhodobé strategické cíle, ale její politické elity nejsou schopny ani
efektivně řídit stát. Od roku 1989 jsme proto svědky jeho postupného upadání. Politické
elity se buď soustřeďují na prosazování dávno překonaných a škodlivých neoliberálních
principů nebo ve zvláštní směsici populistmu a nekompetence řídí stát směrem k jeho
konečnému zániku. Nízké mzdy, rozsáhlý vývoz bohatství mimo Českou republiku,
nedostatek lokálního kapitálu, problémy v základní infrastruktuře státu, to jsou hlavní
důsledky vývoje posledních třiceti let.
Potřebujeme nový impuls, potřebujeme rekonstruovat stát a všechny jeho funkce,
potřebujeme změnit základní paradigma hospodářské politiky a potřebujeme
emancipovat Česku republiku na mezinárodním poli. S aktuální politickou reprezentací
to možné není, proto kandiduji.

Potřebujeme rekonstruovat stát a všechny jeho funkce

Mgr. Martina Veverková
32 let; socioložka, projektová manažerka; členka
Levice

Jsem socioložka a žiji v Praze. Účastnila jsem se zakládání
strany Levice, protože v naší zemi chyběla levicová strana,
kterou bych si já sama přála volit. Ve straně jsem se pak
aktivně účastnila tvorby programu. Kandiduji, protože            
 v dnešní složité pandemické době ještě víc, než kdy dřív,
potřebujeme prosazovat politiku sociální spravedlnosti.

Stát jako podpora, ne nepřítel

Žijeme ve 21. století, v době, kdy miliardáři létají do vesmíru a informace jsme schopni
přenášet v řádu milisekund. Přesto nejsme schopni zajistit, aby každý z nás měl normální
bydlení, za které bude schopný zaplatit, a dost peněz na základní potřeby. Nejsme
schopni zajistit, aby lidé měli dobrou práci a nečelili brutální nespravedlnosti v podobě
dluhových pastí.
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A právě to chceme my v Levici změnit! Chceme společnost, kde bohatství a možnosti,
které má lidstvo v rukou, neslouží jen bohatým a mocným, ale jsou využívány ve
prospěch nás všech. Místo dnešního vyhladovělého sociálního státu chceme nabídnout
systém obecně dostupné sociální podpory, v němž lidé nebudou muset o pomoc
bojovat. Chceme vytvořit stát, kde důstojný příjem, bydlení a kvalitní práce budou
garantovány všem.
Jsem přesvědčená, že jedině sociální stát založený na spravedlivém přerozdělení nám
umožní reagovat na další výzvy, které nám 21. století přináší, a to je řešení klimatické
krize a potřeba ochrany a prohlubování demokracie.

Bc. Martin Tománek
32 let; pedagog; člen Levice

Současná Evropa čelí mnoha problémům, covidu, klimatické
změně, prohlubujícím se sociálním rozdílům. Vstoupil jsem
do Levice, protože vnímám demokratický socialismus jako
jednu z mála možností jak se předejít a řešit výzvy
současnosti. Jeden z mých dalších cílů v politice je
prohlubování občanské participace a demokracie, jak říká
Paulo Freire, musíme osvobozovat jeden druhého.

Progresivní zdanění je cestou k rovnosti
Progresivní zdanění přenáší daňové zatížení z běžného občana na ty, kteří jsou
vysokopříjmoví a měli by o to být solidárnější s ostatními. Progrese by měla zohledňovat
i environmentální zatížení a zdravotní dopady daného podnikání. Není možné, aby
korporace, které např. otravují celé obce zplodinami a způsobují astma u dětí, vyplácely
svým manažerům statisícové odměny. Progresivní zdanění je zároveň způsob jak
umenšovat rozdělování společnosti a jak začít sociálními programy odstraňovat
chudobu. Často oponenti tohoto opatření straší, že jde o návrat do totality, ale je to
omyl. Kořeny progresivního zdanění jsou starší. Už za první republiky existovaly
speciální daně postihující výdělky podniku nebo přepychové luxusní zboží. Na tuto
tradici bychom měli navázat a moderním způsobem se pokusit o dosažení větší
spravedlnosti. Demokracie bez sociální spravedlnosti je totiž jen oligarchie v kulisách
falešné svobody.

Mgr. Anna Mikulenková
39 let; dělnice; členka Levice

Žiju v Brně. Vystudovala jsem filosofii. V současné době se
připravuju na práci sanitářky v nemocnici.
V politice mě nejvíc zajímají otázky ekonomické demokracie
a klimatické spravedlnosti.

Přepíšeme pravidla!



Bydlení je lidské právo, nikoliv privilegium. Lze toho dosáhnout jedině díky dostatečné
nabídce nájemního - ne jen vlastnického bydlení. Chceme zamezit rapidnímu růstu cen
nájmů jejich zastropováním. Jako odborník na danou problematiku však vím, že
zastropování nájmů má smysl jen tehdy, pokud platí na celém území státu, nejen           
 v centrech velkých měst, a také pokud je dostupných bytů na trhu dostatečně velké
množství. Z toho důvodu říkáme jasné STOP dalším privatizacím obecních bytových
fondů. Nabídku veřejně vlastněného bydlení, které není plně závislé na volném trhu,
chceme rozšířit masivní výstavbou a opravami prázdných bytů či přestavbou původně
neobytných budov na bydlení.
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Zaměstnanci mají právo spolurozhodovat
Žijeme v demokratickém státě, který každému z nás garantuje právo na osobní svobodu
a rozhodování o vlastním životě. Co to ovšem znamená v praxi, pokud naše svobody
končí za branami pracoviště, na němž trávíme nejméně polovinu bdělého času?
„Demokracie v práci“ je v naší zemi velkou neznámou, přestože Pražské jaro roku 1968
vedlo k mnoha zajímavým experimentům se zaměstnaneckou spoluúčastí na řízení
podniků. Tyto zkušenosti jako by byly zapomenuty. My však tvrdíme, že zaměstnanci,
kteří každému podniku přispívají svou prací, mají mít stejná rozhodovací práva jako
akcionáři či majitelé. Odbory jsou v tomto směru nedostatečné. Požadujeme, aby se
volení (a kdykoliv odvolatelní) zástupci zaměstnanců stali členy firemních rad a
pomáhali určovat cíle a směřování podniku, nejen výši mezd a pracovní podmínky. Tato
praxe je ostatně běžná v Německu a v jiných západních zemích, které rádi vydáváme za
náš vzor! Pracující tak získají více kontroly nad vlastním osudem a budou moci
svobodně rozvíjet své vlohy a kompetence.

Ing. arch. Martin Švec
32 let; architekt; člen Levice
Jsem přesvědčen, že nedostupnost bydlení v současné
společnosti je příčinou i důsledkem nerovností mezi lidmi.
Proto bych rád využil svoji odbornost k hledání cest                
 k nápravě tohoto stavu.
Chtěl bych program a smýšlení naší strany obohatit                
 o aktuálně živé principy společnosti péče. Společnost péče je
taková společnost, kde veškerý ekonomický život je podřízen
potřebám udržování mezilidských vztahů, rodin a komunit –
tvorbě lidského života. Jejími základními předpoklady jsou
solidarita silnějších se slabšími, rovnoprávnost žen a 

překonávání všech forem systematického útlaku vyplývajícího z daností kapitalistické
společnosti.

Nižší nájmy, více obecních a družstevních bytů

Přepišme pravidla!

Volme číslo 11
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Libor Malovaný
51 let; živnostník; člen Levice

Levicovým voličem jsem od prvních svobodných voleb v roce
1990. Více jsem se začal politicky angažovat v roce 1996
kandidaturou v parlamentních volbách za Levý blok, který byl
jedním z předchůdců současné strany Levice.
V letech 2010 - 2018 jsem byl členem zastupitelstva města
Hodonín. Rok jsem působil i v dozorčí radě Lázně Hodonín
s.r.o., kde jsem získal nové zkušenosti i pro další angažování 
 v komunální politice. Nyní vykonávám funkci člena
kontrolního výboru zastupitelstva města Hodonín.

Zelená ekonomika výhodná pro všechny, nejenom elity
V blízkosti obcí Moravský Písek a Uherský Ostroh je zamýšlena těžba štěrkopísku.
Může dojít k ohrožení a kontaminaci zdejšího vodního zdroje, který je pátý největší
zdroj pitné vody v České republice. Případné uskutečnění těžby nenávratně poškodí
životní prostředí a bude opovrhováním hlasem tisíců občanů, kteří proti těžbě
protestují. Těžební společnost České štěrkopísky původně získala souhlasné stanovisko
úřadů k vlivu těžby na životní prostředí. Hodonínské vodovody a kanalizace, jakožto
vlastník prameniště, mají však jiný názor podpořený geologickými posudky,
expertízami, matematickým modelem, které říkají netěžit. Vodou je zásobováno na
140 000 obyvatel okresu Hodonín a části obcí Uherskohradišťska, Břeclavska a
Kroměřížska. Levice stojí na straně protestujících občanů a ochranu vody, stejně jako
ochranu životního prostředí považuje za povinnost. Pitná voda pro tisíce lidí je
důležitější než zisk těžební společnosti.

Lukáš Mačo
34 let; OSVČ; člen Levice

Skoncujeme s exekutorskou mafií a starými
nespravedlivými exekucemi
Už 20 let se v naší zemi rozvíjí exekuční byznys, který ničí život statisícům lidí. My         
 v Levici chceme přísnou regulaci úvěrů a vymáhání dluhů. Chceme vytvořit alternativy
v podobě družstevního bankovnictví a sociálních půjček. Prosazujeme, aby se
exekutorské úřady staly součástí státní správy - pohledávky jim bude přidělovat soud a
každý dlužník bude komunikovat jen s jedním exekutorem. To však samo o sobě
nestačí - abychom dostali statisíce lidí z dluhových pastí, je potřeba staré exekuce
zastavit a vyhlásit částečnou dluhovou amnestii, jinak se s temnou exekuční minulostí
budeme potýkat ještě desítky let. Rovněž oddlužení musí být nastaveno tak, aby bylo
skutečně dostupné všem lidem, kteří se ocitnou v dluhové pasti, a trvalo maximálně    
 3 roky.

Miluji svou rodinu. Uznávám poctivost, férové jednání. Rád
řeším věci na rovinu. Vadí mi rasismus. Nesnáším přezíravé
jednání s lidmi a jejich ponižování.
Chtěl bych se dočkat toho, že mé děti budou moci žít beze
strachu, že jim někdo ublíží nebo že budou strádat finančně.
Levice je strana, která toho může docílit.
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František Otta
22 let; prodavač; člen Levice

Pracuji jako prodavač specialista v uničovském
supermarketu. Původně jsem byl k Levici skeptický, a
považoval jsem ji za další velkoměstskou stranu. Po roce
jsem svůj názor změnil, je pro mě stranou s komplexním
programem, ve které nejsou zapomenuty ani problémy
regionů.

Všichni jsme si rovni
Problematika rovnosti se ve společnosti řeší od nepaměti. Posledních sto letech šlo       
 o rovnost volebního hlasu, o rovnost žen ve společnosti i v rodině a v současné době
zejména o rovnost sexuálních menšin. 
Považuji za nepřístojné, aby naši spoluobčané byli omezeni na svých právech z důvodu,
že milují osobu stejného pohlaví a žijí s ní. Vždyť tito lidé mají stejné povinnosti jako
každý jiný, zároveň však musí při svém soužití snášet podstatné rozdíly, které přináší
registrované partnerství oproti manželství. 
Registrované partnerství může být uzavřeno pouze na 14 matrikách v celé ČR.
Manželství lze uzavřít na téměř jakékoli matrice. Registrace se koná bez svědků a před
matrikářem namísto před starostou nebo před pověřeným zastupitelem.
Partneři si navzájem nemohou osvojit děti partnera, což je podstatným problémem při
běžné péči o děti. Partner tak například nemůže vyzvedávat děti partnera ze školy.
Hrozí-li nebezpečí ohrožení zdraví dítěte, nemá od lékařů právo na informace a
podobně. 
I duhové páry mají právo na důstojný život. Přepišme pravidla!

Markéta Juřicová
21 let; kuchařka; členka Levice

O politiku jsem se aktivně zajímala již v 15 letech, kdy jsem
se začala účastnit a organizovat demonstrace za dostupné
bydlení a rozdávání jídla lidem bez domova. Vyrostla jsem na
Ostravsku v sociálně znevýhodněné rodině a celý svůj
pracovní život se pohybuji v dělnickém prostředí. Spoustu     
 z programových témat Levice znám tedy z vlastní zkušenosti
a považuji za nutné se jim věnovat.

Mzda nejméně 60 % průměrné
a v práci maximálně 7 hodin denně

Lidská práce je základem civilizované společnosti a každý, kdo přikládá ruku k dílu,
musí mít nárok na slušný život a důstojnou odměnu. V současnosti to ale bohužel
vypadá tak, že mnoho zaměstnavatelů sdírá své podřízené z kůže se vším všudy. Lidé
tráví v práci i mnohem víc než 40 hodin týdně a nemají čas se pořádně věnovat sobě ani
svým rodinám. To všechno často za tak směšné peníze, že nemohou pokrýt ani základní
životní potřeby a musí chodit ještě po brigádách, aby se uživili. To je nepřípustné!
Jako Levice proto prosadíme zkrácení pracovní doby při plném úvazku na 35 hodin
týdně při zachování výše mzdy. Zvýšíme také minimální mzdu na 60 % průměrné mzdy 
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z předchozího roku s automatickým mechanismem každoročního zvyšování. Kromě
toho také zavedeme povinné zveřejňování dat o mzdách v podniku, mzdové audity,
zákaz vynucování mlčenlivosti o mzdách mezi zaměstnanci a povinnost
zaměstnavatelů zveřejňovat výši mzdy v inzerátech na danou pozici.

Jaroslav Radim Juryšek
46 let; předseda Svazu Nové odbory; člen Levice

Jsem profesionální odborář. Zapojil jsem se do procesu
vzniku nové skutečně levicové strany, protože                          
 z každodenních zkušeností při práci odboráře se setkávám
 s tím, že zájmy zaměstnanců a jejich postavení, včetně
odměňování komplexně neřeší žádná strana. Pracující
zaměstnanci si zaslouží mít oporu v silné levicové straně,
která bude nejen hájit jejich zájmy, ale bude aktivně bojovat
proti stranám, které dlouhodobě prosazují omezení práv
zaměstnanců a odborů s argumentem, že se každý má starat
sám o sebe a sám si vše vyjednat a vybojovat.

Prosazujeme demokratizaci EU
Současná Evropská unie, které jsme členy, se dlouhodobě ukazuje jako nefunkční a
nepružná organizace. Krize s migrací, s pandemií, s uplatňováním unijního práva a se
vzestupem nacionalismu jasně ukazují, že je naprosto nezbytné Evropskou unii
reformovat. Nejlepší cestou takové reformy se jeví její hluboká demokratizace, která
povede k zavedení spolurozhodování a většímu zapojení občanů do rozhodovacích
procesů. To nevyhnutelně povede k hlubší integraci a ke změně postojů mnohých
občanů unie, kteří nyní na unii nahlíží jako na byrokraty a bruselské zlo. Už to nebude
ONI v Bruselu, ale MY společně.

MVDr. Božena Kremláčková
66 let; veterinární lékařka; členka Levice

Už od školních let jsem byla tzv. akční typ. Brzy jsem se
dostala ke komunální politice. V městském zastupitelstvu
Jihlavy jsem od roku 1990 až doposud. Roku 1992 jsem byla
na chvíli poslankyní Sněmovny národů Federálního
shromáždění. Při zastupitelské práci mě zajímá zejména
sociální problematika. Můj hlavní politický cíl zní: Důstojný
život pro všechny!

Chceme obnovit tradici družstevnictví
V dnešní době je slovo družstvo zprofanované stejně jako levičák (levice). Ti, kteří se
nad družstevnictvím ošklíbají, o něm většinou nic neví, přestože zde funguje už od
nepaměti a je mnohokrát vyzkoušené v různých oborech lidské činnosti po celém
světě.
Zemědělská družstva fungovala i před válkou. Bytová družstva zásadně zlepšila
dostupnost bydlení v minulém století. Nejpozitivnějším příkladem družstevnictví jsou
obchodní družstva, která fungují po celém světě a nikoho se nad tím nepohoršuje.
Poradenstvím, přímými dotacemi a daňovými úlevami podpoříme družstevní a sociální 
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podniky, tak, aby se staly významnou součástí naší ekonomiky. Tyto podniky by měly
stát v čele úsilí o ekologicky udržitelné hospodaření a důstojnou práci pro všechny.

Petr Rohel
73 let; důchodce; člen Levice
Jsem ostravský historik v důchodu, aktivista za klima a za
rovnost všeho druhu. Dlouhodobě se zajímám o odbory. Má
politická aktivita sahá do období Pražského jara na
Filozofické fakultě UP v Olomouci. Usiluji o propojování
levicových uskupení.

Do důchodu dříve, i s odměnou za péči
Když pravicoví politici říkají mladým, že na jejich důchody
nebude, zapomínají dodat, že to platí, pokud bude pravice 

u moci. Viděli jsme to u vlády Petra Nečase, která spustila proces privatizace a
rozkladu důchodového systému - nic takového už nesmíme nikdy připustit.
Podporujeme proto zvyšování důchodů, odpovídající životním potřebám seniorů,
odměnu za výchovu dětí, předčasné důchody pro náročné profese a zkrácení doby
pojistného na 25 let. Za nepřijatelné samozřejmě považujeme prodlužování věku
odchodu do důchodu nad současných 65 let.
Vzhledem k demografické změně a také k předpokládaným změnám trhu práce           
 v budoucnu skutečně nebude možné spoléhat na financování důchodového systému
pouze z výběru sociálního pojištění. Stejně jako v jiných státech bude třeba důchodový
systém dofinancovávat z běžných daní - proto Levice podporuje daňovou progresi. Pro
financování důchodového systému lze zavést také speciální daň z práce robotů, kteří
částečně nahradí lidskou práci.

PODPORUJEME PETICE
Pokud nás potkáte s petičním stánkem,
podepište petice EU, které mají pomoci
zlepšit kvalitu života nás všech. (Podepsat
je můžete také elektronicky.)

Za nepodmíněný základní příjem
(https://cs.eci-ubi.eu)

Právo na léčbu (nerýžování na COVIDu)
(https://noprofitonpandemic.eu)

Přepišme pravidla!

Volme číslo 11
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ODKAZY NA NAŠE VOLEBNÍ PREZENTACE:
Volební klip Levice 2021
Volební spot pro ČRo
J. Májíček v ČT - Události, komentáře
J. Májíček v ČRo - Debata lídrů
M. Juřicová v DVTV
M. Juřicová v Politickém spektru

JAK SE ZBAVIT EXEKUCÍ Z VEŘEJNOPRÁVNÍCH
DLUHŮ?

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

CHCI  DOSTÁVAT LEVICOVINY

Přepišme pravidla!

Volme číslo 11

VYUŽIJTE MILOSTIVÉ LÉTO!

https://www.facebook.com/jsmeLevice/
https://www.instagram.com/jsme_levice/
https://www.youtube.com/channel/UC6v-qmxo3QlVzq3mzw62DZg
https://www.youtube.com/watch?v=4fRCXIeEV6s
https://jsmelevice.cz/predvolebni-klip-levice-pro-cesky-rozhlas/?fbclid=IwAR1xTrw6aHA9Eqx2Oyl9RFP5cinQsdqOE7zGchTktQePTxudP4JQxJgJdv4
https://www.youtube.com/watch?v=cYIpNEDvjyA
https://www.youtube.com/watch?v=ar7gZ3czLAw
https://video.aktualne.cz/dvtv/trpim-kvuli-rozmarum-elit-chceme-zestatnovat-zapalit-policii/r~eca677b80a9911ec878fac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0zzXiPi-pKVEFliyQsFHB27Cgw9RlYr5WRO1rALlAA9Q2r9_Ml6LCI9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=1k2P-qDOIzQ
https://jsmelevice.cz/levicoviny/
https://www.penize.cz/exekuce/429045-milostive-leto-se-blizi-navod-jak-se-zbavit-exekuci
https://www.penize.cz/exekuce/429045-milostive-leto-se-blizi-navod-jak-se-zbavit-exekuci


Přepišme pravidla!

Volme číslo 11


