JUDr. Lubomír Ledl, místopředseda SDS,
sedmička na kandidátce KSČM do PS PČR za volební kraj Praha
65 let, vzděláním právník, celá dosavadní životní praxe a zkušenosti jsou zaměřeny do oblasti
mezinárodních vztahů, zahraniční politiky, politických a manažerských funkcí
v hospodářských organizacích, politických stranách i nevládních organizacích. S tím souvisí i
solidní jazykové znalosti (aktivně 6 – 7 jazyků). Celkem 14 let zkušeností v zastupitelských
funkcích od zastupitele na úrovni MČ, hlavního města až po Federální shromáždění ČSFR.
Spojovacími prvky jsou levicová politika – mezinárodní vztahy – obhajoba veřejného zájmu.
V minulosti např. člen Byra Světové federace demokratické mládeže, tajemník ÚV SSM,
místopředseda Výboru pro lidská práva, poslanec, jednatel řady zahraničních firem, zastupitel
hl. m. Prahy, místopředseda Strany demokratického socialismu atd.
V současné době např.: zastupitel a předseda výboru ZMČ Praha 10, poradce místopředsedy
PS PČR, místopředseda Česko čínské obchodní komory, člen řady komisí Strany evropské
levice, člen koordinační rady Spojenectví práce a solidarity aj.
„V rámci daných možností jsem vždy vystupoval proti privatizaci veřejného sektoru, majetku i
služeb, přispěl jsem k tvorbě a prosazení Listiny základních práv a svobod, k vrácení Pražské
plynárenské zpět do rukou hlavního města i k zabránění, nebo omezení privatizace některých
podniků poskytujících komunální služby, k nezvyšování nájemného v obecních bytech v P10,
k výraznému posílení práv stávajících nájemníků při privatizaci bytového fondu v P10 apod.
Obecně se snažím prosazovat nastolení alespoň zrovnoprávnění a stejné ochrany veřejného
majetku se soukromým a prosazovat vědomí, že mezinárodní situace má na náš život a
budoucnost daleko větší vliv, než si kdo umíme představit.“
e-mail: ledl@praha10.cz
facebook: www.facebook.com/Ledllubomir/ , www.facebook.com/lubomir.ledl
webová str.: www.sds.cz www.sds.cz/autori.php?autor=4 www.desitka.org

MOTTO:

I ČESKÝ POLITIK MŮŽE MÍT VLASTNÍ NÁZOR

VEŘEJNÝ MAJETEK NENÍ LOVNÁ ZVĚŘ

MÍR A DEMOKRACIE NEJSOU SAMOZŘEJMOST

VÁLKA JE KŠEFT – PŘIJDE SAMA
O MÍR SE MUSÍ BOJOVAT

NECHCI VLÁDU TĚCH, CO JEN BEROU Z CIZÍHO
A NIKDY NEMAJÍ DOST

LITHIUM I VODA MUSÍ PATŘIT VŠEM

Objednatel: LeDL-SPRÁVNÁ VOLBA , zhotovitel: LeDL

