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Kancelář OSB Blanická 22, 120 00 Praha 2, každý lichý Čt 17:00-18:00 hod. (v červenci a srpnu zavřeno) 

Vážení spoluobčané, vážení členové a příznivci, dostává se k Vám nové vydání bulletinu Novinky 
hnutí OSB. Je určen zejména těm z vás, kteří nemají možnost získávat informace z našich 
internetových stránek. Pokud není u vás v domě vyvěšen, prosíme, udělejte to pro své sousedy Vy!  

Toto číslo je předvolební. Komunální volby budou již za necelých 6 týdnů! 

Příprava OSB na volby 
* Pouze Praha 2. Naše působení je zaměřeno výhradně na Prahu 2. Neusilujeme o magistrát ani 
parlament. Jdeme do voleb sami za sebe, bez účelových spojení s jinými subjekty. Držíme slovo, 
značku i směr. * Kandidátka. V červenci jsme podali kandidátku, byla úspěšně zaregistrována. 
Děkujeme všem, kteří jdou v našich barvách do volební soutěže. Jména kandidátů jsou zveřejněna 
na našich stránkách www.osb-praha2.cz (i s podrobným představením prvních 15 kandidátů). Spolu 
se seznamy kandidátů dalších subjektů (celkem 9) jsou oficiální údaje zveřejněny ČSÚ na webu 
www.volby.cz. Na čelných šesti místech jsou: Jaroslav Šolc, Michaela Mazancová, Martin Jírovec, 
Zdeněk Michl, Miloš Kmoníček a Jana Zárybnická. * Program. Naše priority i celý program naleznete 
rovněž na webu www.osb-praha2.cz. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav. Dokončujeme 
propagační brožuru, v níž představíme voličům OSB, důvody proč kandidujeme, náš program 
i kandidáty. Naše heslo zní „Občané občanům“. Našimi tématy tak jsou nadále dostupné bydlení, 
stabilizace rezidentů i formou prodeje domů a bytů oprávněným nájemníkům, efektivní, otevřená 
a vstřícná správa obce, ale i doprava včetně parkování, přívětivé parky a ulice bez nadměrného 
hluku, posilování respektu ke kulturně historickým tradicím i podpora aktivní občanské společnosti 
a dobrých sousedských vztahů. Leccos se nám za osm let na radnici již povedlo. Ne o všem může 
rozhodovat městská část. Připravili jsme proto požadavky na nové vedení hl. m. Prahy formou petice 
(k tématům dostupné bydlení, doprava a parkování, bezpečnost, využívání veřejných prostranství. 
* Kampaň. Sázíme především na kontaktní kapaň, bez záplavy billboardů a plakátů. Od 10. září se 
s námi potkáte přinejmenším každé úterý a čtvrtek odpoledne na stáncích (nám. Míru, Tylovo nám. 
aj.). Chystáme i další propagaci v terénu i v domech. Uvítáme Vaši pomoc. Na volby se tematicky 
zaměřují i naše webové stránky a facebookový profil.  

Jak nám můžete pomoci 
* Kontaktní osoby v domech. Zejména od Vás, současných i bývalých obecních nájemníků 
uvítáme, pomoc s propagací v domech, kde žijete Vy nebo v domech, kde máte přátele. Jak? Vhodit 
leták do schránky, vyvěsit plakát v domě, nebo i uspořádat diskusní setkání. Jistě máte své 
zkušenosti s výkonem správy obecních domů, s nájmy, s privatizací a novými situacemi, zkušenosti 
s tím, co se děje v okolí. Dostupné bydlení a další témata, která se týkají všech, máme ve svém 
programu. * Komunikace se spoluobčany. Uvítáme pomoc u stánků, kde budeme komunikovat 
se spoluobčany (od 10. 9., úterky a čtvrtky od 16hod.). Jak? Nabídněte nějaký termín, kdy s Vámi 
můžeme počítat. Každou chvíli, kdy s námi můžete postát u stánku, případně rozdávat letáky v okolí 
a hájit značku OSB oceníme. * Finanční podpora. Nemáte čas? Škoda. Ale i úsporná kampaň nás 
něco stojí. Skládáme se na ni sami. I Vy nás můžete podořit svým darem. Návod naleznete na webu 
v části O hnutí / Finanční podpora. * Okrskové volební komise. Jako kandidující subjekt můžeme 
nominovat zástupce do komisí. Bližší informace najdete na webu OSB resp. ÚMČ Praha 2. Od 
zájemce potřebujeme: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, kontaktní údaje 
- telefon popř. email. Dále též preferovaný volební okrsek a jméno doporučujícího 
člena/příznivce/kandidáta OSB. 
Pokud nám můžete a chcete pomoci jakýmkoliv z uvedených způsobů, napište nám na info@osb-
praha2.cz. Máte jiný nápad, jak pomoci? Váháte? Ozvěte se nám! Případně kontaktujte kohokoliv 
z výboru.  

Další informace z Prahy 2  
* Omlouváme se. Pro nedostatek místa na stránce Vás tentokráte odkážeme na informace na našem 
webu a fb, na webu MČ a v Novinách Prahy 2. V případě zájmu nás samozřejmě kontaktujte.  
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