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a autor referenda proti předražené radnici

Nejsme profesionální politici, ale
učitelé, inženýři, ekonomové, architekti,
prostě sousedé, kteří mají rádi Prahu
a starají se o ni.

Bydlení nemá být nedostupný luxus.
Na Praze 7 jsme zarazili podivné rozprodávání
městských bytů a uvolnili cestu pro výstavbu
nových. To chci pro celou Prahu.

Proto víme, jak z Prahy udělat moderní,
opravené a čisté město. Město, které se
neřídí pravidlem „urvi, co můžeš“, ale je
přátelské pro všechny Pražany.

Sídliště si zaslouží pozornost.
Politici na sídliště rádi zapomínají, i když
mimo centrum žije většina Pražanů.

Sbíráme 100 tisíc podpisů Pražanů.
Jsme sdružení nezávislých kandidátů, proto
podle zákona potřebujeme podpisy, abychom
mohli kandidovat na magistrát a na radnice
městských částí. Čas máme jen do poloviny
července.

HANA TŘEŠTÍKOVÁ

PRODUCENTKA FILMU ŠMEJDI, RADNÍ PRO KULTURU

Navrhli jsme 218 konkrétních zlepšení
pro Prahu. Ta nejdůležitější jsou:
	Napravit obří dluh na opravách, Praha se
nesmí rozpadat
	Dostupné městské byty místo rozprodávání
	Praha bez bariér pro chodce a rozšíření MHD
	Dostatek lékařů, škol a školek tam, kde bydlíte
	Sídliště jako příjemné místo k životu
	Středočeská auta nedusí zbytečně Prahu
Přečtěte si všech 218 zlepšení na prahasobe.cz/zlepseni

Senior taxi
V Praze 7 a v dalších
městech mohou hůře
pohybliví lidé využít
zlevněné taxi. To
prosadíme v celé Praze.

Praha staví nejvíce bytů
od 90. let
Stavební řízení je totiž
rychlejší, jasnější a bez
úplatků. Navíc město
staví i tři nové mosty.

Praha je klenot, který musíme chránit.
Začali jsme historické centrum zbavovat
cetek, pivních kol a vizuálního smogu. Chci
podporovat kulturu, ne alkoturisty.

Záchody po ruce

Vysoudili jsme peníze
za korupci

V Praze 7 a v Praze 3
můžete v nouzi použít
Snad v jediném případě
WC v jakémkoliv podniku, v Česku jsme z cinknutých
který je označen
zakázek na reklamu (pod
samolepkou. Domluvíme vedením starosty za ODS)
to i jinde.
získali peníze zpět
do městské kasy.

Navrhli jsme okružní
metro O, bude potřeba
Plánujeme dopravu
do budoucna. V Praze
přibudou desítky tisíc
bytů a obyvatel.

PAVEL VYHNÁNEK

EKONOM, NÁMĚSTEK PRO FINANCE

Budu nepopulární – odmítám veřejné
peníze projídat.
Nemám rád megalomanské sny, ale dobré
hospodaření. Proto mám radost, že jsme
prosadili opravu pražského Výstaviště.
Uděláme z něj nejkrásnější centrum v zemi.

ADAM SCHEINHERR

INŽENÝR, NÁMĚSTEK PRO DOPRAVU

Praha měla obrovský dluh na opravách.
Proto zde padaly mosty.
Je to bohužel nepohodlné, ale celé město
je třeba koncepčně a koordinovaně opravit.
Cesta po Praze nesmí být překážková dráha.
Investujeme do rychlejší MHD, stavíme
metro D a tři nové mosty.

MILENA JOHNOVÁ
RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU, PROSADILA V PRAZE
PODPORU PALIATIVNÍ PÉČE

100 tisíc podpisů
Podepište se a dejte podepsat svým
známým.

Mým přáním je, abychom na nikoho
nezapomínali, ani na ty nejzranitelnější.
Praha má na to, aby nabídla byty pro ohrožené
seniory, zajistila dostatek škol a školek
a zdravotnické péče. Jen to musí být priorita.

Chcete udělat víc? Stát se součástí?
Napište nám na
jan.cizinsky@prahasobe.cz
www.prahasobe.cz
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