
Praha se po dlouhé vládě 
Kolibříků, Mazánků a Faltýnků ko-
nečně nadechla. Díky vám jsme 
po minulých volbách odstřihli 
město od kmotrů. Řídíme ho bez 
korupčních skandálů, rozjeli 
jsme důležité investice, staráme 
se o lidi, kteří to potřebují. 
Chceme proměnu dokončit. 
Proto budeme v roce 2022 na 
magistrát kandidovat znovu.
Jako nezávislí kandidáti, vaši sou-
sedé, musíme podle zákona na-
sbírat 100 tisíc podpisů Pražanů. 
V městské části Praha-Kunratice 
potřebujeme 700 podpisů. Pojďme 
to společně znovu dokázat.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO
Na začátku stálo referendum proti 
předražené radnici, které se sousedy 
zorganizoval učitel Jan Čižinský. Pak 
si ho lidé zvolili starostou, Praha 7 se 
změnila v prosperující městskou část 
a nová radnice stála třetinu peněz. 
V roce 2018 dal Jan Čižinský sousedy 
znovu dohromady – tentokrát z celé 
Prahy. První nezávislá kandidátka 
PRAHA SOBĚ sesbírala 100 tisíc podpi-
sů Pražanů a na magistrátu se podařilo 
ukončit letitou nadvládu ODS, ČSSD 
a ANO. Nezávislí kandidáti PRAHA 
SOBĚ zvítězili i ve volbách v Praze 1 
a 7. Staré časy se už nikdy nesmí vrátit 
Proto do toho jdeme znovu.

CO UŽ JSME ODPRACOVALI
• opravujeme mosty, stavíme metro D 

a tramvajové tratě
• navyšujeme kapacity pečovatel-

ských služeb i domovů pro seniory
• postavili jsme Trojskou lávku
• pracujeme na výstavbě okruhů – 

Městského i Pražského
• posilujeme služby pro děti i dospělé 

s postižením
• dáváme do pořádku Výstaviště 

a Pražskou tržnici
• rekonstruujeme Průmyslový palác
• zrychlujeme MHD a šetříme čas 

Pražanů
• řešíme důležité drobnosti: chodní-

ček smrti u Hlavního nádraží nebo 
přechod na Karláku

• zřídili jsme nábytkovou banku
• omezujeme laciné turistické atrakce: 

třeba pandy nebo pivní kola
• doopravdy stavíme desítky let jen 

slibovaná P+R parkoviště
• odmítáme „krvavé“ peníze z hazardu
• bráníme stromy ve městě
• zklidňujeme centrum: do ulic, které 

pamatují Karla IV., tranzitní doprava 
nepatří

CO POTŘEBUJÍ KUNRATICE…
Chceme, aby Kunratice i nadále 
zůstaly zelenou čtvrtí. Příroda musí 
být nedílnou součástí dalšího rozvoje 
městské části. Kvalitní koncepcí 
se zapojením odborníků můžeme 
zachovat nejen přírodní oázu 
Kunratického lesa, ale kultivovat 

a chránit i zeleň v ulicích a okolí. 
Stěžejní oblastí našeho zájmu je 
veřejný prostor, jeho rozvoj a využití, 
sousedské vztahy a komunita. 

Chceme, aby se po Kunraticích lépe 
chodilo pěšky, jezdilo MHD nebo na 
kole. Budeme usilovat o bezpečné 
propojení s okolními čtvrtěmi 
i s částmi Kunratic jako sídliště Flora, 
Zelené údolí a Paběnice. Nesmí se 
zapomínat na pohybově znevýhodněné 
nebo rodiče s kočárky. Ruku v ruce 
s pěším pohybem je potřeba řešit 
automobilovou situaci a parkování. 

Nechceme se stát sběrným 
parkovištěm pro dojíždějící. 
Naším záměrem je radnici více otevřít 
občanům a transparentně rozhodovat 
o veřejných záležitostech.

POJĎME SPOLEČNĚ DOKONČIT 
PROMĚNU PRAHY.
KANDIDUJEME I V PRAZE-KUNRATICÍCH A DALŠÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

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

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

KATEŘINA LINKOVÁ 
zakladatelka KUNRATICE SOBĚ 
a spolku Kunratice žijou

100 tisíc podpisů
Podepište se  

a dejte podepsat svým známým.

Chcete udělat víc? Stát se součástí? 
Napište nám na 

jan.cizinsky@prahasobe.cz 
nebo 

linkova.k@seznam.cz 
www.prahasobe.cz

Podpořte nás 
transparentní účet  
2301476108 / 2010


