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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!  

Komunální volby budou již za 2 týdny! Kampaň vrcholí, soupeří se o každý hlas.  

Pomozte OSB, možností je více!  

Informujte své sousedy a přátele z Prahy 2 - na stáncích, v ulicích, v domech, na síti 
Naše kampaň je skromná, nezaplavili jsme ulice plakáty a billboardy. Spoléháme na letáky a brožuru, 
na internet a hlavně na osobní kontakt na stáncích, v ulicích a v domech.  
Stánky, ulice: Hledáme dobrovolníky do služeb u stánků (zejména na úterky a čtvrtky odpoledne 
od 16h), na roznos materiálů v ulicích, parcích aj. (kdykoliv až do 4.10.).  
Domy: Hledáme lidi, kteří mohou vhodit informační materiály do schránek, přinejmenším 
v domech, kde bydlí. Nebo vyvěsit plakát velikosti A3, kdekoliv v domě, výloze aj (nikoliv černý 
výlep v ulicích. Pozn.: Můžete-li, pomoci některým z výše uvedených způsobů, zavolejte komukoliv 
z výboru nebo napište mail na info@osb-praha2.cz. Materiály připravíme (letáky, brožury, plakát). 
Sociální sítě: Označte stránku OSB na facebooku (facebook.com/osb-praha2) jako „líbí se mi“, 
lajkujte, sdílejte příspěvky.  
Osobní kontakt: Diskutujte se svými sousedy a přáteli doporučte jim OSB jako vhodnou volbu pro 
zaškrtnutí na hlasovacím lístku (máme číslo 5).  Pozn.: Mohou mít dotazy - na našem webu 
(www.osb-praha2.cz) i na facebooku OSB najdete základní informace o nás, proč jdeme do voleb, 
s jakým programem a s jakými kandidáty. Průběžně zveřejňujeme nové články.   

Přijďte na setkání kandidátů s občany na náměstí Míru, čt 27. září v 16-18hod.  
Připravili jsme akci Předvolební setkání kandidátů OSB s občany, s doprovodem hudby. Místo a čas: 
náměstí Míru, čtvrtek 27. září v 16-18 hod. Jde o hlavní setkání v průběhu kampaně. Osobně 
představíme náš volební program i kandidáty a nabídneme i prostor k diskusi. Odpoledne zpříjemní 
hudba v podání jazzmanů z Prahy 2 a chystáme i malé hudební překvapení. Přijďte nás podpořit, 
ukažme, že nás není málo. Přijďte se informovat, diskutovat, fandit i pobavit se! Těšíme se na Vás. 

Kampaň něco stojí, podpořte nás příspěvkem. 
I úsporná kampaň nás něco stojí. Skládáme se na ni sami. I Vy nás můžete podpořit svým darem. 
Návod naleznete na webu v části O hnutí / Finanční podpora. Připomínáme, že můžeme přijímat 
pouze bezhotovostní finanční dary zaslané na účet 2501228053 / 2010, s uvedením povinných údajů 
do zprávy pro příjemce, tj. účelu „dar“, dále Vašeho jména, příjmení, data narození a obce trvalého 
pobytu (např.:  „dar - Jan Vzorný - 1.1.1900 - Praha 2).  
* Máte jiný nápad, jak pomoci? Váháte? Ozvěte se nám! Případně kontaktujte kohokoliv z výboru.  
* Máte již hlasovací lístky a váháte jak zaškrtávat, aby Váš hlas nebyl neplatný? Pozor, 
v komunálních volbách platí jiná pravidla než pro volby do parlamentu. Nekroužkuje se, neuplatňují 
se preferenční hlasy v rámci jedné strany. Nejjednodušší je udělat pouze křížek u názvu strany. 
Samozřejmě doporučujeme u čísla 5, Občané za spokojené bydlení (OSB). Více budeme informovat 
na webu, případně se nás zeptejte. 

Další informace z Prahy 2  
Omlouváme se. Pro nedostatek místa na stránce Vás tentokráte odkážeme na informace na našem 
webu a facebooku, na webu MČ a v Novinách Prahy 2. Včetně informace o posledním zasedání ZMČ 
Praha 2 v tomto funkčním období, které se konalo dne 17. září. V případě zájmu nás samozřejmě 
kontaktujte.  
 

Nezapomeňte, přijďte 5.-6. října k volbám. Děkujeme, že dáte hlas OSB. 
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