
SVOBODNÁ, NEZÁVISLÁ 

ELEKTRONICKÁ 

MĚNA 

PARALELNÍ K ČESKÉ KORUNĚ: 

VOLNÍK 

PŘINÁŠEJÍCÍ KAŽDÉMU 

NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM 
 

 Dokáže zcela nahradit stávající finanční systém. 

 Umožní obnovit československé hospodářství, včetně 

návratu drobných zemědělců, prvovýrobců, řemeslníků a 

obchodníků. 

 Odstraní přebujelou byrokracii a úřady (jako: ÚP, ČSSZ, FÚ). 

 Přináší svobodné rozhodování o zaměstnání. 

 Zabrání odlivu finančních prostředků do ciziny. 

 Existence nepodmíněného příjmu v nové měně VOLNÍK 

předpokládá vývoj společnosti technologicky, morálně 

i duchovně. 

 Počítá se zavedením bezúročných půjček. 

www.promena.biz 
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Vážení přátelé, spoluobčané, 

do českých zemí i na Slovensko přichází unikátní a ve světě zcela 
ojedinělý projekt, kterým měna VOLNÍK bezesporu je. 
Měna VOLNÍK přináší nový pohled na fungování společnosti a je schopna 

navrátit lidem jejich již dávno ztracenou důstojnost. 

Jaké výhody měna VOLNÍK přináší? 

 Jistotu pravidelného přísunu finančních prostředků v podobě 

základního nepodmíněného příjmu každému občanovi 

zaregistrovanému v systému Volník. 

 Rozšíření nabídky obchodů a služeb ve Vašem okolí. 

 Snížení rozdílu mezi nízko a vysokopříjmovými skupinami 

obyvatel. 

 Nové pracovní příležitosti. 

Jaké výhody získáte jako podnikatel? 

 Konkurenční výhodu nad nadnárodními řetězci a výrobci. 

 Přísun nových zákazníků s dostatkem finančních prostředků. 

 Nové podnikatelské příležitosti. 

 Jako fyzická osoba také získáte základní nepodmíněný příjem. 

Proč bychom něco takového měli vůbec dělat, proč projekt VOLNÍK 
vůbec vznikl? 

 Vidíme to po celém světě, jak jsou státy zadluženy, zmítány 

dluhovou krizí, kterou ani nezavinily, a která se neustále 

prohlubuje. 

 Nechceme se jen dívat na to, jak se i česká ekonomika, jež je 

vázaná na Euro, a jež je státní mocí rozkrádána, propadá čím dál 

hlouběji, a nechceme čekat, až se zařadí po bok Řecku nebo 

Španělsku. (A i pro ně může být projekt VOLNÍK pomocí.) 

 Je zde řešení, které dokáže obnovit české a slovenské 
hospodářství nezávisle na komkoli, a také velice rychle. 

Budeme-li chtít. 

Jestliže Vás výše zmíněné informace zaujaly, nebo oslovily, více se 

dočtete na stránkách občanského sdružení PROMĚNA, kde se můžete 

do projektu VOLNÍK také předběžně a nezávazně zaregistrovat. 
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