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Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletin OSB. Je určen i těm, 
kteří nemají přístup k internetu. Pokud není u Vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy! 

OSB jdou do voleb s číslem 6  

Po úspěšném podání a zaregistrování naší kandidátní listiny pro volby do 
Zastupitelstva MČ Praha 2 proběhlo na Úřadu MČ Praha 2 dne 25. srpna 2014 
losování pořadových čísel, která budou na hlasovacích lístcích. Na OSB vyšlo 
číslo 6. O přízeň voličů v Praze 2 se bude ucházet celkem 12 stran. V kampani tak 
o sebe budeme téměř klopýtat. O to více budeme vděčni za Vaši podporu.  

Na 9. září připravujeme dvě akce, kterých se můžete zúčastnit  

Odpoledne od 16 hod. budeme poprvé nabízet informace spoluobčanům u stánků 
na nám. Míru a na Tylově náměstí. Poté již každé úterý a čtvrtek odpoledne. 
Uvítáme, pokud se u stánku na nám. Míru 9. září v 17 hod. sejdeme ve větším 
množství. Přijďte a vezměte si na sebe či s sebou cokoliv žlutého, případně Vám 
dáme u stánku alespoň reklamní placku s logo a názvem sdružení. Rádi bychom 
zahájení kampaně vyfotili. Tak ať jsme spolu s Vámi vidět!  
Poté bychom se s Vámi rádi setkali od 18 hod. v Muzeu policie, Ke Karlovu 1, 
Praha 2. Představíme Vám tam naše kandidáty, volební program i plán kampaně a 
možnosti, jak se do ní můžete zapojit. Uvítáme i Vaše připomínky a podněty, 
zejména pomůžete-li nám i s jejich realizací. Přijďte, máte možnost pomoci 
úspěchu OSB ve volbách! 

Hledáme zájemce pro práci v okrskových volebních komisích 

Tato možnost vyplývá ze zákona. Účelem je dohled nad řádným průběhem voleb. 
Účast je finančně odměňována. Volby se budou konat ve dnech 10. a 11.10.2014. 
Úřadu MČ Praha 2 musíme včas připravit seznam nominovaných zájemců, do každé 
okrskové komise jednoho člena, příp. jednoho náhradníka. Zatím evidujeme 12 
zájemců, volebních okrsků je 45. Ve 14 z nich se bude volit i do Senátu 
(předpokládá se druhé kolo následující týden). Uchazeči budou poučeni pracovníky 
ÚMČ v průběhu září. Máte-li Vy nebo někdo z Vašich blízkých zájem stát se členem 
komise, neváhejte, zašlete nám údaje o uchazeči: jméno a příjmení, rodné 
číslo, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mail a případně číslo okrsku, 
pokud nějaký preferujete. Detailní informaci o počtu a sídle volebních okrsků 
naleznete na úřední desce na webu MČ Praha 2 (informace o počtu a sídle volebních 
okrsků). Vaše vyjádření zájmu a požadované údaje zasílejte na adresu 
ottohoffmann@volny.cz, a to nejpozději do pátku 5.9.2014. 

Sledujte webové stránky OSB (www.osb-praha2.cz) 

Připravujeme sadu informací k volbám, které zveřejníme v nejbližších dnech 
(program, o kandidátech apod.). Úspěch OSB v říjnových volbách je i ve Vašich 
rukou. Společně to dokážeme! Vaše OSB. 


