JAN ČIŽINSKÝ

starosta Prahy 7 / skaut,
učitel, iniciátor referenda
proti předražené radnici

HANA TŘEŠTÍKOVÁ

radní pro kulturu Prahy / režisérka
a producentka filmu Manželské
etudy: Nová generace

ANTONÍN KOKEŠ

spoluzakladatel PRAHA 2 SOBĚ,
podnikatel, pekař

JSME VAŠI SOUSEDÉ
Z PRAHY 2.
OBČANSKÁ KANDIDÁTKA NA RADNICI PRAHY 2 A NA MAGISTRÁT
KDYŽ SE SPOJÍ SOUSEDÉ,
DOKÁŽEME VELKÉ VĚCI.
Praha 2 je krásná a rádi tu
žijeme. Zároveň ale všichni
víme, že má naše městská
část na víc. Proto jsme se
jako sousedé dali dohromady
a chceme po 16 letech na naší
radnici změnu.
Přejeme si, aby Praha 2 byla ke
svým občanům více přátelská.
Aby podporovala občanské
aktivity, pomáhala slabším
a péče o veřejný prostor pro ni
znamenala víc než jen běžný
úklid. Chceme, aby projekty jako třeba rekonstrukce parku
- byly plánované ve spolupráci
s místními, kteří přece nejlépe
vědí, co je u nás potřeba.

JSME SOUČÁSTÍ INICIATIVY
OBČANŮ PRAHA SOBĚ,
díky které víme, jak velkou sílu
mají nezávislí kandidáti. A kolik
léta “neřešitelných” problémů
skutečně můžeme změnit.

Chceme kompetentní
sousedskou politiku přinést také
do Prahy 2. Jako tým PRAHA
SOBĚ kandidujeme na radnici
Prahy 2 a také na magistrát.
Městská část a magistrát proti
sobě nesmí bojovat, ale táhnout
za jeden provaz ve prospěch
občanů.

NÁŠ TÝM PRO PRAHU 2:

Antonín Kokeš, podnikatel
a pekař / Lukáš Teklý, autor
petice proti kácení stromů v ulici
Na Smetance / Robert Basch,
ředitel nadace s mezinárodními
kořeny, lokální politikou se
už zabýval jeho táta v pozici
starosty Praha 2 / Johana
Pscheidtová, grafička se
zkušeností z veřejné správy
v Barceloně / Michal Tobrman,
učitel a spoluzakladatel
komunitní zahrady Smetanka /
Jan Faltys, zakladatel
sportovně-kulturního centra
v Riegrových sadech a další.
Přidat se k nám můžete i vy.

SBÍRÁME 100 TISÍC
PODPISŮ.
Jako nezávislí kandidáti, vaši
sousedé, musíme podle zákona
nejdříve nasbírat podpisy
7 % Pražanů. Podepište
petici na našich petičních
místech: bar Decentní dýně
(Italská 32), kavárna Souterrain
(Bělehradská 82) nebo MINT
shop (Slezská 15).

100 tisíc podpisů
Podepište se a dejte
podepsat svým známým.
Chcete udělat víc?
Stát se součástí?
Napište nám na
praha2@prahasobe.cz.
www.prahasobe.cz/praha2
Podpořte nás:
transparentní účet
2301476108 / 2010

Praha 2 má dlouhodobě volných více než
400 obecních bytů. Je to ostuda. Byty postupně
opravíme a pronajmeme. Chceme, aby městská
část pomáhala s bydlením seniorům, rodinám
i potřebným profesím. Hospodařit s obecním
majetkem budeme transparentně, ne za zavřenými
dveřmi.

Naše děti chceme učit ohleduplnosti k přírodě,
ne je nechat přihlížet kácení zdravých stromů.
Podpoříme větší nabídku venkovních i vnitřních
volnočasových aktivit pro malé děti i dospívající.
Budeme pečovat o Prahu 2 tak, aby v ní jednou
rády žily i další generace.

Inspirativní prostředí pro naše děti

Péče s empatií a lidskostí

 rátíme život do Vinohradské
V
tržnice

Na přelomu minulého století byla otevřena
Vinohradská tržnice jako významný a oblíbený
prostor pro více než stovku stánků drobných
prodejců prodávajících potraviny. Během
posledních volebních období se stala tržnice
místem prázdných chodeb a obchodů s nábytkem.
Znovu Vinohradskou tržnici oživíme trhy, kulturou
a obchody, ve kterých se budou moci setkávat
a nakoupit si místní.

 ronajmeme 400 volných
P
obecních bytů
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KONTAKT Jan Čižinský, starosta Prahy 7 , tel: 774 828 345, jan.cizinsky@prahasobe.cz, transparentní účet: 2301476108 / 2010, dary na naši kampaň označte prosím „PRAHA SOBĚ“
Děkujeme za zaslání petice nebo její odevzdání na některém z petičních míst >  www.prahasobe.cz
*Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů za marketingovým účelem, v plném znění dostupných na www.prahasobe.cz/ochrana-osobnich-udaju
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Petiční místo na Praze 2: Decentní Dýně, Italská 833/32, Praha 2
+ kavárna Souterrain, Bělehradská 82 + MINT shop, Slezská 15
Další petiční místa: www.prahasobe.cz/mapa
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Sdružení nezávislých kandidátů / Název volební strany PRAHA 2 SOBĚ
Název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
Zastupitelstvo Městské části Praha 2 Rok konání voleb 2022

Chceme radnici, která nabízí seniorům víc než jen
přání k narozeninám. Rozšíříme služby seniorům
a dalším potřebným: pomůžeme s nákupy,
cestami k lékaři i zajištěním lékařské péče doma.
Nabídneme seniorům možnosti zapojit se do
veřejného života - například při hlídání dětských
hřišť nebo desítek přechodů v okolí škol.

PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY

Podpoříme další bezpečné přechody pro chodce,
jako je PRAHA SOBĚ zajistila už na Muzeu
nebo Jiřího z Poděbrad. Posílíme úklid v okolí
kontejnerů na tříděný odpad a budeme vymáhat
dodržování pravidel pro parkování aut i koloběžek.
Zlepšíme péči o naše krásné stromy. Místním,
kteří vysadí květiny na záhoncích u stromů, nesmí
radnice házet klacky pod nohy - naopak občanské
aktivity podporovat.

Sdružení nezávislých kandidátů / Název volební strany PRAHA SOBĚ
Název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
Zastupitelstvo hlavního města Prahy Rok konání voleb 2022

 isté ulice s bezpečnými
Č
přechody a zdravými stromy

PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY

kandidatura na magistrát

CO CHCEME
PRO PRAHU 2

