MÁME TOHO DOST!
Naše země má mnoho velkých problémů. Vláda je ale neřeší.

Jedinou starostí premiéra totiž je, jak se vymotat ze svých osobních problémů.
JUSTICE

• Policie navrhla obžalovat premiéra. Ten řekl, že je to komplot, a den poté vyměnil ministra spravedlnosti.
• Nová ministryně Marie Benešová se přitom již dva roky staví na stranu Andreje Babiše. Nechtěla ho vydat trestnímu
stíhání a stejně jako on tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Premiér tak získává vliv na justici.
• Platí pro pana Babiše zákon stejně jako pro všechny ostatní? Nebo ho necháme všechny problémy zamést pod koberec?

PENÍZE

• Premiérovy firmy jsou čím dál tím víc dotovány státem. Kdo o přidělení a výši těchto dotací rozhoduje? Dotační
agentury, kde sedí Babišovi lidé. Ministerstvo financí, kde sedí Babišovi lidé. Babiš má vliv na to, kolik peněz dostane.
• Tak třeba Babišův PENAM dostal dotaci 100 milionů korun na výrobu „inovativního toustového chleba“. Protože však EU
zastavila Babišovi proplácení dotací kvůli jeho střetu zájmů, zaplatili jsme tuto částku Babišovi my všichni!
• Zatímco Agrofert bohatne z naší kapsy, seškrtala Babišova vláda peníze (2 mld.) na důležitou sociální práci. To se dotkne každého z nás. Každý známe seniora, dítě či handicapovaného, který potřebuje péči. Na tu ale náhle nejsou peníze.

NIČENÍ

• Víte, že Česká republika má v EU největší podíl orné půdy osazené řepkou? Řepka přitom vyžaduje obrovské množství hnojiva a chemie. Tato chemie ničí podzemní vodu a zabíjí včely. Řepka se navíc míchá do benzinu a zdražuje ho.
• Proč se řepce právě v ČR tolik daří? Protože celou polovinu tuzemské produkce řepky zpracovávají firmy našeho
premiéra. Ten v EU dlouhodobě prosazuje dotace na biopaliva. Místo zájmů malých zemědělců prosazuje zájmy velkých
agrobaronů, kteří se přitom podílí na masivním ničení krajiny, která už není schopna dobře zadržovat vodu.
Co má všechno tohle společného? Jednu věc. Místo toho, aby premiér sloužil občanům, zneužívá svěřenou moc jen
pro své vlastní zájmy. Proto už více než měsíc demonstrují desetitisíce lidí ve stovkách obcí po celé zemi. Premiér
je ale ignoruje, vysmívá se jim, a dokonce odmítl jasnou nabídku, aby s nimi jednal a obhájil své kroky ve veřejné debatě.

Proto se v úterý 4. června uskuteční v Praze na
Václavském náměstí největší demonstrace od roku 1989!
Uvědomte o tom své přátele a vysvětlete jim, co se děje. Podepište petici za odstoupení Andreje Babiše.
Šiřte dál tyto informace. Ale hlavně – přijeďte v úterý 4/6 na Václavák! Je čas vystavit premiérovi účet!

VÁCLAVÁK 4/6 18:30
Více informací, leták ke stažení a petice za odstoupení Andreje Babiše na

www.milionchvilek.cz

