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ÚVODNÍ SLOVO Z REDAKCE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Červená kolečka na úvodní fotografii bohužel nejsou vánoční
ozdoby, ale pomyslná červená tlačítka, která reprezentují 108
vládních poslanců. Už nyní je zřejmé, že mnohé kroky pravicové
vlády budou pro většinu obyvatel České republiky katastrofou.
Na sklonku roku 2021 tedy přinášíme tak trochu bilanční vydání
Levicovin. Obohaceni o zkušenosti z účasti ve volbách do
Poslanecké sněmovny se nyní soustředíme na komunální volby.
Teď už nám nejde pouze o mediální zviditelnění, ale chceme
získat co nejvíce mandátů v obecních zastupitelstvech.
Začínáme odspodu. Nejsme stranou politických marketérů a
prospěchářů. Snažíme se o co nejlepší vnitrostranickou
demokracii. Naše vize jsou radikální a nehotové. Neusilujeme
pouze o kosmetické úpravy stávajícího politicko-společenského
systému. Usilujeme o nutnou systémovou změnu fungování celé
společnosti.
Lepší společnost je možná. Radikálně lepší společnost je dnes již
nutností pro přežití lidské civilizace.
Udělejme tečku za bezohledným kapitalismem!
Levice je s Vámi! Buďte s Levicí.
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POZDRAV Z VEDENÍ LEVICE
VOJTĚCH ROČEK
člen Předsednictva CV
Milí čtenáři a podporovatelé.
Celý uplynulý rok 2021 byl pro nás v Levici velmi náročný a bohužel
stále výrazně ovlivněn pandemií covid19, ale i přesto si myslím, že
jsme zvládli opravdu hodně.
Jako strana jsme kandidovali ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR a chci moc
poděkovat všem, kteří se do voleb zapojili a pomohli naší straně k propagaci a
zviditelnění. Děkuji všem, kteří byli na našich kandidátkách, všem kteří se aktivně
účastnili volební kampaně, reprezentovali nás v médiích (DVTV, Události komentáře
apod.), všem kteří pracovali v zázemí na financích a nebo jiných úředních volebních
povinnostech a v neposlední řadě také našim voličům. Některá očekávání od voleb se
splnila méně, ale co se splnilo určitě, tak to je naše propagace a využití mediálního
prostoru v předvolební kampani. Díky naší volební účasti se o nás ví, jak se říká, od
Hranic po Jablunkov. Díky volbám jsme jako strana posílili a to jak člensky, tak
zkušenostmi a je naší povinností na tento růst navázat v dalších letech. Potřebujeme
ukázat, že Levice je stále silnější, potřebujeme každého z Vás.
Co jsou aktuálně naše nejdůležitější témata? Je naší povinností sledovat a kriticky
reflektovat aktuální povolební situaci a kroky nové pravicové vlády Petra Fialy. Toto se
promítlo v našich tiskových zprávách a nebo v novém seriálu příspěvků na facebooku
“Hlídáme pravicové politiky. Tečka.” Kromě kritického sledování politických protivníků
musí Levice (ale i levice s malým el) pracovat také sama na sobě. Situace, kdy ČSSD a
KSČM vypadly z Poslanecké sněmovny a jedinou opozicí je ANO a případně SPD, je
velmi nešťastná.
Nejen proto “Na levici potřebujeme spolupracovat!” Pod tímto heslem jsme veřejně
oznámili naše oslovení nám blízkých politických stran a nestranických politických
organizací. Všechny oslovené zveme v druhé polovině ledna na schůzku a společně
budeme řešit možnou spolupráci na levici. Příští rok nás čekají komunální volby a také
volby do třetiny senátu a bez spolupráce to bude velice náročné.
Přeji Vám klidné a solidární vánoční svátky. Klid a pohodu si na pár dní zasloužíme
každý z nás a solidarita je potřebná pro všechny utlačované a znevýhodněné.
Těším se na nový rok a další společné politické boje za lepší a spravedlivější svět.
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PŘIPRAVUJEME SE NA KOMUNÁLNÍ VOLBY
Letos jsme zvládli i přes náročnou pandemickou situaci uspořádat na jaře dvě zasedání
sjezdu Levice, na němž jsme zvolili nové vedení strany, schválili kvalitní ucelený
dlouhodobý program, přijali potřebné změny stanov a odhlasovali jsme si účast
v parlamentních volbách. Naše kandidatura měla za cíl zviditelnění Levice po celé ČR.
Teprve komunální volby 2022 jsme si stanovili na jarním sjezdu jako prvořadý politický
úkol, v němž chceme uspět. V tomto duchu se neslo celé hlasování o účasti ve volbách.
Pokud je Vám strana Levice sympatická, sledujte i nadále naše aktivity. Zvažte možnost
kandidovat za nás v komunálních volbách a ozvěte se nám na e-mailovou adresu
sekretariat@post.jsmelevice.cz.

JSTE V EXEKUCI KVŮLI "VEŘEJNOPRÁVNÍM
DLUHŮM"?
Do 28. ledna 2022 můžete využít "Milostivé léto".
Nepropásněte možnost zaplatit původní dluh s malým poplatkem navíc a stát Vám
odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který po Vás exekutor
vymáhá, se díky tomu může výrazně snížit.
Veškeré potřebné informace najdete na následujícím odkazu.

VYUŽIJTE MILOSTIVÉ LÉTO!
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VĚNUJEME SE DŮLEŽITÝM TÉMATŮM
CHCEME VZKVÉTAJÍCÍ A DEMOKRATICKÉ
ČESKO!
Jsme Levice! Kdo jsme a o co usilujeme?
Chceme společnost založenou na demokracii, rovnosti,
svobodě a solidaritě.
Práce má sloužit důstojnému životu. Člověk nesmí otročit,
a při tom žít v bídě a nejistotě.
Společnost má být založena na spolupráci, ne na
konkurenčním boji a životu jedněch na úkor druhých.
Spolupráce, nikoliv vzájemné soupeření, učinila člověka
nejsilnějším živočišným druhem obývajícím Zemi.
Spolupráce a respekt nesmí chybět ani ve vztahu člověka
k Zemi. Země je naším jediným domovem. Živí nás. A my
ji nyní ohrožujeme svou technologickou mocí a ekonomickou krátkozrakostí.
Rabováním vlastního domova člověk v posledku ničí sám sebe.
Krátkodobé bezohledné zájmy bohaté menšiny nesmí určovat a ohrožovat životy
nás všech.
Celý text si můžete přečíst v naší Preambuli programu.
108 červených tlačítek pro vládu
Odpoledne 17. listopadu jsme uspořádali happening na
Václavském náměstí. Každému z vládních poslanců jsme
vyrobili pomyslné červené tlačítko se vzkazem jako varování,
čím vším mohou jejich zamýšlené politické kroky ublížit
lidem.
Tyto vzkazy později doručíme do Poslanecké sněmovny.
Hlídáme pravicové politiky. Tečka.
Jak hodnotíte vývoj kapitalismu?
Díky dokumentárnímu cyklu "Industrie - Průmyslová revoluce"
od Iva Bystřičana můžeme shlédnout ucelený obraz o povaze
kapitalismu, který se rodil a formoval
v českých zemích
od prvních manufaktur 18. století až po robotizované továrny
ve 21. století.
Nedílnou součástí dokumentování vývoje kapitalismu u nás je
snaha tvůrců poukázat také na "komplexní příčiny
komunistického ekonomického krachu". Co myslíte, povedlo
se jim to?
A jak hodnotíte závěrečnou fázi vývoje kapitalismu u nás?
Myslíte, že lepší společnost, založená na demokratickém socialismu, je možná?
Strana Levice usiluje o rozvoj společnosti, v níž je na prvním místě člověk a společný
prospěch. Všichni lidé si mají být co nejvíce rovni v právech, v důstojnosti, ale i
v povinnostech - vůči ostatním, vůči celé společnosti a vůči přírodě. Levicové ideály
rovnosti, svobody a sounáležitosti (pospolitosti, vzájemnosti) jsou stále málo
uplatňovány, a proto dnes řešíme tolik závažných problémů.
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Na levici potřebujeme spolupracovat!
Poslali jsme dopis blízkým politickým stranám a nestranickým
politickým organizacím.
"(...) Znovu nás čekají asociální reformy a politika pro horních
deset tisíc, kterou mnozí z vás pamatují z doby vlády Petra
Nečase. Co je ale na dnešní situaci horší? Žádná levicová
strana se do sněmovny nedostala a tak jedinou opozicí
v poslanecké sněmovně je hnutí ANO a SPD.
Levicová opozice potřebuje být slyšet a my tomu chceme
pomoct. Česká levice potřebuje spolupracovat a v první řadě
vzájemně komunikovat. Na podzim 2022 nás čekají volby do
zastupitelstev obcí a do třetiny Senátu a jistě také mnoho kampaní a aktivit, na kterých
lze pracovat společně a ukázat, že levice je silná a má na politické mapě své místo."
Všem osloveným nabízíme setkání v druhé polovině ledna. Jak už jsme uváděli v dopise
možností ke spolupráci je mnoho - komunální nebo senátní volby, kde můžeme ukázat
jednotu a na levici a nebo různé formy spolupráce na aktivistické úrovni.

Jednáme o spolupráci s Roma Luma
Začátkem prosince jsme jednali u nás v sídle se začínající
stranou Roma Luma a dohodli jsme se na aktivistické
spolupráci. Také jsme otevřeli téma nadcházejících
komunálních voleb.
Vítáme romskou stranu Roma Luma a rádi budeme společně
aktivně podporovat romská témata v naší společnosti.
Krátký videozáznam ze setkání (na facebooku).

Úspěch Levice na komunální úrovni v Hodoníně
Hodonínský člen Levice Libor Malovaný byl v listopadu na
zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města zvolen
místopředsedou kontrolního výboru (KV). Členem KV je od
komunálních voleb v roce 2018 za Změna/Levice. Součástí
Změny jsou nezávislé osobnosti, Moravané, bývalí členové SZ
a Levice. Letos opakovaně vystoupil na jednáních
zastupitelstva s kritikou činnosti KV a navrhl řešení v podobě
převolení předsedy výboru, případně výměny absentérů z řad
koalice. Návrh na výměnu předsedy byl akceptován
zastupitelstvem a na dalším jednání KV, byl Malovaný zvolen místopředsedou.
(V letech 2010 - 2018 byl členem zastupitelstva města, členem a následně předsedou
finančního výboru. Působil i v dozorčí radě Lázně Hodonín s. r. o.)
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KV podle zákona o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady. Kontroluje
dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
výběrová řízení stavebních zakázek a jejich provedení, včetně dalších úkolů.

Odsouzení není řešení
Milan Fujda, člen Levice, napsal mnoho obsažný článek pro
Alarm o tom, že odpírači očkování (antivax) nejsou iracionální
náboženskou sektou, ale nepříjemně očividným výsledkem
selhání fungování celé naší společnosti:
"Jestli chceme zvládnout nejen pandemii, ale i další výzvy,
které jsme si sami pro sebe nachystali, musíme společně
s Brunem Latourem pochopit především to, že jsme nikdy
nebyli racionální, zatímco ostatní se utápěli v archaické
iracionalitě, že jsme nikdy nebyli moderní.
Namísto toho musíme začít naši společnost demokraticky
(nikoli oligarchicky) a se vzájemnými ohledy na naše protikladné zájmy skládat pomalu
a poctivě znovu a lépe tak, abychom v ní podle férových pravidel dokázali relativně
spokojeně žít společně."

CHCEME STEJNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY!

Tak dlouho bojuješ proti Marii Benešové, až přijde Pavel Blažek
Jmenování nové vlády, včetně Pavla Blažka, je nebezpečným selháním.
Je to selháním celé vládní koalice, která slibovala změnu. Ale mimo to je to také selhání
Milionu chvilek pro demokracii, které tolik bojovaly za nestrannost ministerstva
spravedlnosti v rukách Marie Benešové, až místo ní pomohly dosadit Pavla Blažka "Babiše ve střetu zájmů číslo 2".
Otevřený dopis Milionu chvilek Petru Fialovi byl směšně mírný. Mnohem ráznější
stanovisko k hrozícímu střetu zájmů u Blažka vyslovila například Transparency
International ČR. Dnes už Pavla Blažka nezastaví žádná petice, ani demonstrace.
K tématu jsme vydali tiskovou zprávu.
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Temný den pro britskou justici
Britský Nejvyšší soud svým rozhodnutím vydat Juliana
Assange do Spojených států promarnil vzácnou příležitost
zachránit zbytky cti britských soudů po tolika letech jejich
spoluúčasti na pomalé vraždě člověka, jehož jediným
zločinem bylo odhalení zločinů našich vlád proti lidskosti - a
to právě dnes v Den lidských práv (10. 12.).
Ode dneška nemůže žádný svobodomyslný člověk, žádný
svědomitý novinář klidně spát - natož pracovat.
Ode dneška získal stínový bezpečnostní aparát Spojených
států od britského Nejvyššího soudu zákonné právo unést
kohokoli z kterékoli části světa, kdo se odváží odhalit jejich
nejodpornější činy - ba zločiny proti lidskosti.

DiEM25 a Progresivní internacionála prohlašují, že si tento rozsudek nenecháme líbit.
Přeneseme kampaň za záchranu Juliana Assange, za jeho konečné osvobození, na
americkou půdu a zároveň povedeme paralelní kampaně po celém světě.
Boj za svobodu slova a žurnalistiky pokračuje. Boj za záchranu Juliana pokračuje.
Spravedlnost musí být pro všechny stejná
Je nepřípustné zlehčovat něčí smrt na základě drogové
závislosti, či rasové nebo etnické příslušnosti, nebo
příslušnosti k sociální vrstvě. Po smrti muže po zásahu policie
v Teplicích 19. 6. byla v médiích publikována řada článků,
které naznačovaly, že si za svou smrt může dotyčný sám, a že
se jedná vůbec o pochybnou osobu.
Proti drogové závislosti platí prevence a osvěta. Zásadním
krokem je také dekriminalizace drog a změna pohledu na
drogově závislé. Musí být bráni jako nemocní, nikoli jako
zločinci. Tomu musí být přizpůsoben také zdravotní a sociální
systém, který se o tyto lidi bude umět postarat a pomůže jim v návratu do normálniho
života, jak ukazuje zkušenost z Portugalska či Švýcarska.
Vláda nesmí porušovat zákony, ani ty o státní službě
Miroslava Hornychová
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Říkávaly naše
babičky. Stejně by to asi řekly i o vládě v demisi a nové
nastupující vládě.
V tisku se objevila zprávička:
„Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce
změnu na postu hlavní hygieničky. Nepočítá s tím, že by tuto
funkci nadále zastávala Pavla Svrčinová. A šťastné úplně také
není to, že hlavní hygienička je zároveň také automaticky
náměstkyní ministra.“
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Co však říká § 80 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví?
„V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České
republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě;
ve věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České

republiky jako orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavním hygienikem České republiky
může být jmenován pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí a jmenuje jej
vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona
o státní službě“
§ 60 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě mluví jasně:
„(1) Ten, kdo představeného na dané služební místo jmenoval, jej z tohoto služebního
místa odvolá, jen pokud
a) došlo ke zrušení služebního místa představeného,
b) služební hodnocení obsahuje závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovujících
nebo dostačujících výsledků,
c) přestal splňovat předpoklad zdravotní způsobilosti,
d) přestal splňovat požadavek podle § 25 odst. 5 písm. b), nebo
e) byl zproštěn výkonu služby z důvodu vazby.“
Aby mohla být v březnu 2020 odvolána hlavní hygienička Eva Gottvaldová, musela
poslanecká sněmovna schválit nové podmínky pro vzdělání potřebné pro funkci
hlavního hygienika. Doplnilo se, že hlavní hygienik musí mít lékařské vzdělání se
specializací v oboru hygieny. Což E. Gottvaldová neměla.
Řízením úřadu byla místo E. Gottvaldové pověřena ředitelka středočeské hygienické
stanice Jarmila Rážová. Tu vláda do funkce definitivně jmenovala v červnu 2020.
V březnu 2021 ji nahradila ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla
Svrčinová. Ale důvod odvolání J. Rážové nebyl uveden.
Pokud by E. Gottvaldová i J. Rážová podaly stížnost na nezákonné skončení služebního
poměru, že jejich odvoláním byl porušen služební zákon, je pravděpodobné, že by jejich
soudní spor skončil v jejich prospěch.
Ministr Válek chce opět odvolat hlavní hygieničku. Bude postupovat podle zákona? A
máme to vůbec za potřebí? Nebo se soutěží o to, jestli se víc osob vystřídá na postu
hlavního hygienika, nebo ministra zdravotnictví?

CHCEME ŽÍT, A NE ŽIVOŘIT!
Nemáte na energie? Ohřejte se banány!
Přestože tuzemská média ovládalo dění okolo prezidenta
Zemana, takže ani alarmující nárůst nakažených Covid19
nikoho příliš nezajímal, chceme Vám nabídnout důležité
informace týkající se podivného "krachu" Bohemia Energy
v říjnu.
Zatím je to největší katastrofa, která výrazně znepříjemní
život stovkám tisíc lidí. A jak se ukazuje, krachujících
dodavatelů energií je stále více a ceny zatím rostou a rostou.
Jak to bylo s Bohemia Energy?
Verze pro "zaryté antilevičáky": Nemáte na energie? Ohřejte se banány!
Verze pro kohokoli nezarytého viz video Alarmu po rozkliknutí tohoto odkazu.
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Hlídáme pravicové politiky!
1. díl: Důchody? Místo pokroku návrat do minulosti.
Začínáme seriál příspěvků, který navazuje na náš happening
108 červených tlačítek pro vládu.
Už je to tady! Čeká nás konzervativní řešení důchodové
reformy. Naši předkové museli v tradičních dobách chtě
nechtě akceptovat realitu, kdy děti byly jedinou možností, jak
se zajistit na stáří. Sociální reformy 20. století a s nimi
přicházející průběžný důchodový systém umožnil lidem - a
především ženám - osvobodit se od životní nutnosti
nekonečného populačního růstu.
Kdo ví? Možná i proto, že tento sociální pokrok je důsledkem tlaku dělnického hnutí,
socialistických a komunistických stran, současná pravicová vláda se jej chystá nahlodat
a vrátit nás do dob, kdy platily skutečné hodnoty tradiční rodiny.
Podle slov předsedy KDU-ČSL Mariána Jurečky se děti budou muset opět stát naším
biologickým kapitálem. A budeme moct zapomenout na to, že otázky kolik chceme mít
dětí, kdy a s kým, budou jednou každého osobní věc, do které společnosti nic není.
Prosazujeme dlouhodobé a systémové řešení důchodové reformy, o kterém píšeme
v našem dlouhodobém programu. Tím je posílení sociálních odvodů od zaměstnavatele
při současném snížení odvodů ze mzdy. Zaměstnavatelské odvody nebudou počítány
jen z výše mezd, ale z celkové ekonomické výkonnosti podniku. Díky tomu nebudou
moct firmy šetřit na sociálních odvodech úsporami na pracujících. A také mohou naše
důchody začít takříkajíc platit roboti. Protože se ziskem podpořeným digitalizací a
automatizací porostou i příjmy důchodového účtu.

10 kroků pro naše město. Hned!
O tom, co je možné udělat pro zlepšení kvality života ve
městě skutečně pro každého, bez astronomických nákladů
a v krátké době, si přečtěte v článku člena strany Levice Ing.
arch. Martina Švece.

Klimatický summit COP26: Dokáží světoví představitelé
překročit stín kapitalismu?
Plně rozumíme mladým aktivistkám, které požadují okamžité
a konkrétní akce pro snížení emisí. Dnes se jedná o budoucím
prostředí, ve kterém bude žít dnešní mladá generace a její
děti.
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Chceme systémová opatření. Stávající kapitalistický systém,
který klimatickou změnu způsobil, jen přemalovává hnědou
ekonomiku na zelenou. Ale to nestačí.
Ne nadarmo existují návrhy na přejmenování současné
epochy na kapitalocén.

Požadujeme od světových politiků:
Sledujte cíl udržet oteplení do 1,5°C.
Zveřejněte bilance, ať je jasné, kdo jsou největší producenti emisí CO2 a
skleníkových plynů.
Přestaňte podporovat fosilní paliva, investujte do změny.
Nepřipusťte dopad změn na chudé lidi, u nás i kdekoliv ve světě.
Vytvářejte rekvalifikační programy pro pracující z útlumových sektorů.
Strana Levice má sociálně zaměřený přechod od fosilních zdrojů na obnovitelné ve
svém programu. Považujeme změnu klimatu za největší výzvu naší doby. Prosazujeme
proto rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné, jehož
součástí bude podpora pro lidi z uhelných regionů a vznik nových pracovních míst.
Chceme energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie.
Nenecháme nikoho na holičkách!

LEPŠÍ SPOLEČNOST JE MOŽNÁ!
PROTO JSEM V LEVICI.
#LEVICOVEJARO
9. VOJTĚCH PÍCHA
Kunčice pod Ondřejníkem; učitel
Jsem levičák. Pravolevá ideologická škála má rozhodně smysl. Slušnost a odbornost do
politiky jistě patří, ale průšvih je, když mají být celou její náplní. Vlevo jsem proto, že
vnímám nerovnosti v přístupu k nejrůznějším zdrojům ve společnosti jako reálné,
sleduji, že se prohlubují a jsou nežádoucí. Levicovost pro mě spočívá i v přebírání
odpovědnosti za vlastní život – nechci dělat politiku pro opomíjené, ale s opomíjenými
chci rozšiřovat možnosti demokracie, včetně demokracie ekonomické.
Kvůli své levicovosti jsem zatím příliš nevytrpěl, nepočítám-li urážky do socialistických
sviní v online prostoru. Facebookové diskuze jsou pro mě ale výzvou a vedení
argumentace mě v tomhle prostoru i dost baví. V anonymitě sítí je snadné dát najevo
pohrdání – když proto vezmete něčí výtku vážně a s respektem reagujete, některé lidi to
překvapí a dá se pak navázat kultivovanou diskuzí. Je ovšem třeba mít na co reagovat, z
čisté urážky bič neupleteš.
Levice by měla zasypávat uměle vykopané příkopy, například mezi zaměstnanci a
podnikateli, a naopak nasvětlovat skutečné protiklady, třeba mezi pracujícími a
představiteli rentiérského kapitalismu. Navíc u nás zatím nemáme relevantní politickou
sílu, která by brala stejně vážně environmentální krizi a ekonomickou neudržitelnost
současného uspořádání. Levice musí ekonomicky frustrovaným lidem vyhnaným
kulturně-liberálními tématy do náruče fašizující SPD nebo Trikolory umožnit
nahlédnout pozitivní alternativu. Levice se musí zasadit o regulaci trhu s bydlením a
přestrukturování daňového zatížení směrem od zdanění práce ke zdanění majetku.
Proto jsem v Levici!

10. ADÉLA PÍCHOVÁ
Kunčice pod Ondřejníkem; specialistka na mezinárodní spolupráci a zakladatelka
Centra cirkulární módy, z.s.
Jsem levicově smýšlející člověk, protože solidarita je pro mě důležitá životní hodnota a
chci, aby se zásadně promítala do veřejného života a politiky. Trvalo mi déle, než jsem
na svou "levou část" vůbec přišla. Vyrůstala jsem v devadesátkách v pravicovém étosu
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jako dcera ODSáckého starosty. Ale během studií na vysoké škole jsem v sobě přes
environmentální témata, studium globálních nerovností nebo teorie rozvoje objevila a
ukotvila, v co jako člověk věřím a co chci prosazovat.
Kvůli své levicovosti jsem nikdy netrpěla. Neberu ji jako handicap, nestavím se
v rozhovorech na pomyslné ose radikálně vlevo. Jsem člověk, který vnímá důležitost
aktivismu a občanské emancipace, a věřím, že rehabilitace pojmu levice stále probíhá a
že svým přístupem tomu můžeme pomoct. Nálepky tu budou vždy a ti, kdo je používají
bez rozmyšlení s cílem ublížit, mě zranit nemohou.
Lepší společnost je možná, protože se skládá z jedinců, kteří mohou být lepší. Když nás
bude dost, můžeme se zasadit o změny, kterých bychom individuálně těžko dosáhli.
Moje témata jsou cirkulární ekonomika a inovace, věřím v kombinaci technologických a
společenských inovací, které nás mohou osvobodit od problémů minulosti a
současnosti. V tom jsem optimistka a vnímám odpovědnost za svou snahu. Výsledek je
na nás všech… Proto jsem v Levici!

11. ANNA MIKULENKOVÁ
Brno; dělnice
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Členkou Levice jsem se stala proto, že bytostně věřím v hodnoty „volnosti, rovnosti a
bratrství“. Tato trojice je nerozborná, a zejména „volnost“ se v případě zanedbání
„rovnosti“ a „bratrství“ zvrhává ve svůj opak, tedy v útlak. Svoboda je buď pro všechny,
nebo není vůbec! České politické spektrum je přitom ve srovnání se západní Evropou
posunuto výrazně doprava, a to se projevuje i v jednání dvou nominálně levicových
parlamentních stran. Ty mě tedy nemohly uspokojit, a proto jsem se dala k Levici.
Kvůli své levicové politické orientaci jsem samozřejmě dlouhodobě zakoušela posměch
a narážela na nepochopení. Představy o levicových ideologiích jsou u tuzemské
veřejnosti hrubě zkreslené, často se jedná o pouhé antikomunistické karikatury. Pravice
a střed mají navíc sklon podsouvat voličům představu, že „pravolevé dělení je přežitek“,
čímž však jenom zakrývají své skutečné spády. To je třeba změnit, a proto oceňuji
otevřené přihlášení naší strany k levici.
Lepší společnost je nejen možná, ale i nutná, máme-li jako lidstvo důstojně přežít. Slovy
revolucionářky Rosy Luxemburg: „socialismus, nebo barbarství“!
Proto jsem v Levici!

LEPŠÍ SPOLEČNOST
JE MOŽNÁ!
S TVOU POMOCÍ.
PŘIDEJ SE K NÁM!
Naše budoucnost je levicová, nebo nebude vůbec - čas přidat
se k nám je právě teď!
Volební průzkumy nevěštily pro levici nic dobrého, ale
skutečný výsledek je ještě mnohem horší.
Volby skončily vítězstvím pravice, levicové strany vypadly ze
sněmovny. Jedinou opozicí bude ANO a SPD. Lze čekat, že
strany sdružené v Nečasově vládě se v příštích letech budou
chovat jinak, než před 10 lety? Ne! Tak jako tehdy
argumentovali ekonomickou krizí, budou dnes své asociální
kroky zdůvodňovat "účtem za Covid".
Znamená to, že je levicová politika mrtvá? Ne, naopak!
Skutečná levicová politika se dělá zdola, v ulicích, na
pracovištích a všude tam, kde se lidé organizují ve vzájemné solidaritě, aby bojovali za
spravedlivější svět. Proto chceme zůstat aktivistickou stranou a v příštích letech
organizovat aktivní, občanskou levicovou opozici.

Sami to ale nezvládneme - moci kapitálu a politického establishmentu může čelit jen
organizovaná síla lidí. Proto i nadále chceme budovat spolupráci a spojenectví
s ostatními levicovými subjekty.
Nejsi spokojen/a s výsledky voleb? Obáváš se propouštění bez udání důvodu nebo
zdražování bydlení? Nechceš, aby ekologie byla výhodná jen pro bohaté?
Přidej se k Levici!
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ZAJÍMAVÉ TIPY 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 VIDEO

Videokomentáře Standy Bilera k nejzásadnějším aktuálním
událostem v ČR, podané s nebývalým humorem a mrazivou
trefností - "Všichni tady umřeme"

TIP NA TEXT

- Jan Májíček. Levice se znovuzrodí jen z bojů
- Martin Tománek. Narodil se Kristus Pán, zabíjejme...

MINUTOVÉ POMOCI

ROZŠIŘUJ ČTVRTÉ ČÍSLO LEVICOVIN!
Zaujaly Tě naše Levicoviny? Neváhej a rozesílej Levicoviny na všechny strany, kde by
o ně mohl být zájem - lidem sympatizujícím s levicovými myšlenkami a idejemi,
levicově zaměřeným skupinám, spolkům apod.
Na facebooku sdílej post k Levicovinám 4 (až bude vytvořený). Děkujeme.
Lepší společnost je možná! S Tvou pomocí.

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

CHCI DOSTÁVAT LEVICOVINY

13
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