Manifest.cz podpoří ve volbách formaci
Trikolora Svobodní Soukromníci
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 9. srpna 2021

Formace Trikolora Svobodní Soukromníci bude mít pro letošní volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR dalšího spojence. Na společných kandidátních lis nách se objeví také členové nové
poli cké strany Manifest.cz, která vznikla jako reakce na vládní restrikce pro vlastnímu
obyvatelstvu.

„Jsme rádi, že naši snahu vrá t do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zdravý rozum podpoří také
Manifest.cz. Vzájemnou spolupráci vnímáme jako další důkaz toho, že naším cílem bylo dosáhnout
maximální integrace všech skutečně pravicových poli ckých formací, které budou hájit svobodu a
prosperitu, a společně budou opravdovou změnou pro naši zemi. Věřím, že i díky kolegům
z Manifest.cz předstupujeme před voliče nejen s kvalitním programem, ale také řadou osobnos ,“
řekla poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, superlídr formace Trikolora Svobodní Soukromníci.

„Manifest.cz vznikl minulý rok jako odpověď na vládní restrikce pro vlastnímu obyvatelstvu. Od
samého prvopočátku jsme věděli, že v demokra cké společnos lze něco změnit pouze ak vním
angažováním se v poli ce. Začali jsme proto v říjnu 2020 formovat zcela novou poli ckou stranu z řad
běžných občanů. Zároveň jsme věděli, že vzhledem k blížícímu se termínu voleb bude nezbytné hledat
spojence, kteří budou mít podobné myšlenky a cíle. Jedině společně budeme mít dostatečnou sílu k
získání hlasu lidu v Poslanecké sněmovně. Spojení sil s formací Trikolora Svobodní Soukromníci je
podle nás v současnos pro Manifest.cz nejlepší možnos , jak posílit a prosadit naše zájmy, spojené s
koncem covidis cké ideologie,“ uvedl David Tesař, předseda poli cké strany Manifest.cz - Pravá
Svoboda a Prosperita.

Členové Manifest.cz budou mít zastoupení ve vše čtrnác
symbolické jedenácté místo na každé kandidátní lis ně.
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Více informací na www.pravozit.cz

Přímé kontakty:
Zuzana Majerová Zahradníková – mobil: +420 777 111 014
David Tesař – mobil: +420 603 560 409

Kontakt pro média:
Michal Dvouletý, skový mluvčí
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e-mail: pr@pravozit.cz, mobil: +420 737 277 045

