Tomáš Němeček

Vladislava Vojtíšková

ČERSTVÁ SÍLA
PRO PRAHU 8
KDO JSME?
Jsme nezávislí kandidáti do zastupitelstva
Prahy 8 a hlavního města Prahy. Jsou
mezi námi právníci, ekonomové, učitelé,
podnikatelé, skauti i jaderní inženýři.
Navíc naši práci už znáte – osmým
rokem hájíme vaše zájmy jako nejsilnější
a nejaktivnější opoziční zastupitelé na
Praze 8 a čtvrtým rokem jako radní
na magistrátu.
V letošních komunálních volbách se
budeme znovu ucházet o vaši důvěru.
Nejsme politickou stranou, abychom
mohli kandidovat, musíme na Praze 8
nasbírat takřka 8 000 podpisů a pro volby
na magistrát dokonce 100 000 podpisů.

Co už jsme
odpracovali
na Praze 8
ZACHRÁNILI JSME
BUDOVU RADNICE
Po sérii špatných rozhodnutí stála Praha
8 před ztrátou téměř miliardy korun, které
zaplatila za rozestavěnou budovu nové
radnice na Palmovce. Díky společné práci
v zastupitelstvu Prahy 8 a na magistrátu
se nám podařilo odvrátit nevýhodný
prodej budovy a otevřít tak cestu k jejímu
zachování v rukou města. Palmovka se
tak po letech chátrání už brzy dočká tolik
potřebného rozvoje.

Hana Třeštíková

Jan Čižinský

A MAGISTRÁT!

HÁJÍME ZÁJMY OBYVATEL
SÍDLIŠŤ

POMÁHÁME SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÝM

Naši zastupitelé otevřeli jednání o vzniku
územní studie pro rozvoj sídliště
Invalidovna. Po vzoru sídliště Ďáblice,
kde jsme také podpořili vznik takové
studie, má šanci na udržitelný rozvoj
i Invalidovna. Cílem je, aby obyvatelé
dostali možnost ovlivnit, jak budou jejich
sídliště vypadat v dalších letech, a zajistit
potřebnou vybavenost – nové školy,
školky, zdravotnická zařízení a obchody,
na které v posledních desetiletích nikdo
nemyslel.

Spoluprací 8žije a PRAHA SOBĚ
se podařilo zachránit vilu Dlážděnka,
kterou chtěla Praha 8 prodat.
Současně tak vzniklo místo pro vznik
chráněného bydlení pro lidi s poruchou
autistického spektra. Spojili jsme
tedy dvě užitečné věci – záchranu
obecního majetku a možnost začlenit
sociálně znevýhodněné spoluobčany
do normálního života.

ZAJISTILI JSME NOVOU
SKAUTSKOU KLUBOVNU

NA RADNICI TOHO MŮŽEME
UDĚLAT MNOHEM VÍC!

Praha 8 i celé hlavní město si zaslouží
odborné vedení. Pojďme zabránit
Díky spojení 8žije v zastupitelstvu Prahy 8 podivným kšeftům s obecním majetkem,
a uskupení PRAHA SOBĚ na magistrátu zastavme netransparentní projekty
se podařilo zajistit několikamilionovou
a místo toho se věnujme například
účelovou dotaci na stavbu nové skautské kvalitnímu školství dostupnému všem!
klubovny v Bohnicích. Klubovna je již
Chceme udělat naše město hezké
v provozu a slouží nejen skautům, ale
a příjemné pro život každého z nás.
také široké veřejnosti jako místo setkání.

ZVYŠUJEME BEZPEČNOST
CHODCŮ
Reagujeme na podněty našich
spoluobčanů, a daří se nám
proto zvyšovat bezpečnost těch
nejzranitelnějších účastníků silničního
provozu – chodců. Díky naší práci vznikly
například přechody v místech, kde
se rodiče s dětmi báli přejít křižovatku
na cestě do školy, nebo byly opraveny
chodníky v katastrofálním stavu.

OTOČ A
PODEPIŠ!

100 tisíc podpisů
Podepište se
a dejte podepsat svým známým.

Chcete udělat víc? Stát se součástí?
Napište nám na
tomas.nemecek@praha8.cz

Podpořte nás
transparentní účet
2201377823/2010

www.8zije.cz
www.prahasobe.cz
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Vladislava Vojtíšková, vědecká manažerka
Václav Stránský, karlínský podnikatel
a odborník na dopravu
Ilona Tůmová, specialistka na sociální
problematiku
Michal Trník, investiční bankéř a zakladatel
spolku Holešovičky pro lidi
Dana Blahunková, učitelka na gymnáziu
Tomáš Musil, architekt a urbanista
Matěj Šach, zakladatel vzdělávací instituce
Perla Kuchtová, vysokoškolská pedagožka
Ondřej Buršík, skautský vedoucí a jaderný
inženýr
Jan Šimbera, datový analytik
Jiří Derfl, personalista a daňový expert
Markéta Vyhnanovská, učitelka
Dalibor Šmíd, vysokoškolský učitel
Michal Kalina, novinář a editor
Janek Patík, technik v ČT
Helena Tyburcová, knihovnice
Cyril Mucha, praktický lékař
Miroslav Frost, výzkumný pracovník
Václav Tůma, řidič
Vojtěch Pruška, student
Jan Svoboda, skautský vedoucí
Pavla Šťastná, právnička
Martin Bedřich, ředitel nakladatelství
a další.
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Do našeho týmu dále patří:

PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY

Lídrem a zároveň kandidátem na starostu je
Tomáš Němeček, právník a novinář.

PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY

kandidatura na magistrát

NÁŠ TÝM

