
#JdemeVolit

VOLBY  8. a 9. října 2021



O politiku se nezajímá 
až 57 % mladých.

Voličů do 35 let je přitom 
v Česku více než 2,2 milionu. 

Volby ale mají zásadní 
dopad do našich životů.

Nejde jen o daně nebo 
zdravotnictví, mají vliv třeba na 
dostupnost bydlení, možnosti 
cestování, naše studium, ale 
třeba i rychlost internetu nebo 
kvalitu vody. 

Co konkrétně může jejich 
výsledek ovlivnit?

!!
Dnes 8:10



Když ale volit půjdeme, 
máme šanci, že se konečně 
něco změní.

Mladých voličů nás je
přes 2 miliony a SPOLU
tak máme velkou sílu.

Nehledejme výmluvy,
ale pojďme to změnit!

Zabere to 5 minut, ale 
výsledek ovlivní celý život. 
Jde o naši budoucnost!

Tyjo, volby vlastně ovlivňují 
úplně všechno.     Ať už
k nim chodíme, nebo ne...

Sraz 8. a 9. října u voleb.



Vlastní bydlení i pro mladé. 
Chceš si pořídit vlastní bydlení, 
chceš se osamostatnit? Bydlení 
musí být dostupné i pro mladé.
Ať už vlastní nebo v nájmu. SPOLU 
zajistí výhodnější hypotéky na první 
bydlení a pomůžeme ti nastartovat 
vlastní život. #dostupnebydleni

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

Co je pro nás důležitý, na co
se zaměříme a jak to SPOLU 
chceme změnit?

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

NÁŠ PROGRAM

34 86 947

23 26 587



Snadné cestování,
levné nákupy přes internet
a práce&studium v zahraničí? 
Bez EU jen těžko.       Evropská 
unie to je Erasmus i volné 
cestování bez kontroly na 
hranicích. Zůstaneme součástí, 
protože spolupráce je základ. 
#patrimenazapad

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

Konec biflování! Škola nemá 
zahlcovat, ale vzdělávat! 
Vzpomínáš na „Úhlava, Úslava, 
Radbuza, Mže“? Věcem máš 
rozumět, ne si pamatovat, kudy 
teče která řeka. SPOLU místo 
biflování prosadíme přípravu do 
života. #konecbiflovani

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

18 238 847

43 129 747



Nevěř všemu, co vidíš na netu! 
Čip v těle po očkování? 
Dezinformace jsou válečnou zbraní 
dneška, a ne vždycky jsou poznat. 
Nejlepší obranou je vzdělání
a mediální gramotnost. O ty se 
SPOLU postaráme. #hoaxnomore

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

Volný čas i práci skloubíš 
dohromady!      Pracuješ, ale 
chceš zároveň cestovat, věnovat 
se koníčkům nebo rodině? Není 
problém. Podpoříme zkrácené 
úvazky tak, aby to bylo výhodné 
pro tebe, tvého šéfa i tvůj volný 
čas. #worklifebalance

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

31 23 647

45 43 589



Chceš nízké daně a zdravé 
veřejné finance? My taky.
Stejně jako ty si musíš na noťas 
našetřit a nedostaneš ho zadarmo, 
tak i vláda musí utrácet jen za to,
co si může dovolit. A přesně tak 
budeme SPOLU hospodařit. 
#nomoneynohoney

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

Rychlý internet a videa
v maximálním rozlišení i mimo 
města!     Jedeš vlakem z koleje 
domů a chybí ti signál? SPOLU
to změníme. #netflix&chill

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

33 39 568

25 17 447



Úřady v 21. století? On-line, 
žádné fronty na přepážce!
Obíhat úřady mají data, ne ty. 
SPOLU prosadíme on-line 
alternativu, která ti ušetří čas,
nervy i peníze. #papirynomore

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

Nemáme žádnou planetu B.
Když se jdeš vykoupat, nechceš 
plavat mezi igelitkama. Vypouštění 
odpadů do řek, černé skládky 
i ničení přirozeného prostředí
zvířat musí skončit. SPOLU máme 
ochranu životního prostředí jako 
prioritu. #noplanetb

Spolu_Koalice
@SpoluKoalice

45 13 547

63 58 747

CELÝ PROGRAM    www.spolu21.cz



Stáhni si barevný 
filtr, vyfoť se přes 
Instagram a napiš 
vzkaz, proč jdeš 
volit, co bys chtěl 
změnit nebo třeba 
to, co ti vadí na 
současný vládě. 

     NÁŠ INSTAGRAM

Taguj @spolu_jdemevolit
a nezapomeň na hashtag
#jdemevolit



Kde se potkáme?
Offline i online!

Jezdíme za vámi po celé ČR
a mluvíme SPOLU nejen
o politice. Obcházíme koupaliště, 
fesťáky, zahrádky, letní kina
a spoustu dalších míst. 



Na našem webu najdeš obecný 
info o volbách: jak to chodí ve 
volební místnosti, jak si vyřídit 
volební průkaz, kam všude se 
vůbec volí, jak volit ze zahraničí, 
co obnáší práce poslance, jak 
funguje Sněmovna a spoustu 
dalších užitečných věcí.

WWW.JDEMEVOLIT.CZ

Chceš, abychom přijeli
přímo za tebou? Napiš nám
na webu jdemevolit.cz!



     @SPOLU_JDEMEVOLIT

Sleduj náš Instagram!
Najdeš tam videa z tour po
ČR nebo volební vzkazy.

8910

@

2021 2,1 mil.


