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Volby již za několik dní! Přijďte! 
Dali jsme o sobě vědět. Nyní je další krok na Vás!  
Na začátku září jsme zahájili kampaň, ve které jsme občanům Prahy 2 připomněli, že 
se jako nezávislí budeme opět ucházet o podporu ve volbách do zastupitelstva Prahy 2. 
Konkurence je velká, na propagaci stran narážíte doslova na každém rohu. I my jsme 
usilovali o to, abychom byli vidět. Ve žlutém na stáncích na náměstích, v ulicích, na 
plakátech i na letácích. Na webu, fb i v letácích jsme představili sdružení, naši činnost, 
program i kandidáty. Bude to ale stačit na podobný počet mandátů jako minule? Kolik 
nových stran ubere z koláče těm stávajícím? Budeme mít šanci vstoupit do koaličního 
uskupení a prosadit více z našeho programu? Odpovědi jsou ve Vašich rukou!  

Obecní nájemníci i noví družstevníci, neváhejte! 
Někteří z Vás jsou, nebo brzy budou, čerství spolumajitelé domů, které Praha 2 prodala 
bytovým družstvům. Vzpomeňte na to, kdo před čtyřmi roky rozhýbal zmrazené téma 
privatizace. Jiní čekáte na to, jak bude pokračovat prodej domů v „balíčku 5“, nebo 
domů, které se budou privatizovat po bytech. Uvědomte si, kdo snad jako jediný 
prosazuje podmínky srovnatelné s těmi pro družstva. Polovina domů zatím vůbec 
nedostala šanci. Jistě víte, kdo má vůli pokračovat. Ale řada z Vás bude chtít zůstat 
obecními nájemníky. Pak vzpomeňte, kdo hájí dostupnou výši nájemného, využití 
peněz z nájemného i z prodeje do oprav zbývajících domů, kdo prosazuje řádnou a 
vstřícnou správu domů, kdy nájemník nebude rukojmím, ale váženým zákazníkem 
obce. Ale také, kdo chce, aby na občany a jejich názory byl brán zřetel nejen jednou za 
čtyři roky před volbami a má další témata pro všechny. Kdo pochází převážně Vašich 
řad obecních nájemníků. Věříme, že odpovědi na vše dobře znáte. Nezaváhejte! Každý 
hlas bude rozhodovat.  

Jak správně volit?  
Upozorňujeme, že na rozdíl od parlamentních voleb se v komunálních volbách na 
kandidátních listinách NEKROUŽKUJE. Doporučujeme KŘÍŽKEM OZNAČIT JEDNU 
VOLEBNÍ STRANU a dost. Ale pravidla připouštějí i možnost na kandidátce označit 
jednu nebo žádnou stranu a nadělovat křížky kandidátům napříč spektrem, nejvýše 
tolik, kolik má členů zastupitelstvo (v Praze 2 celkem 35). Preferenční křížky 
kandidátům v již označené straně nemají smysl, nezapočítávají se. Pozor, váš hlasovací 
lístek bude NEPLATNÝ (a) když budete kroužkovat, a ne křížkovat, (b) když nebude 
hlasovací lístek vyplněn; křížkujte viditelně (c) když zakřížkujete více kandidátů, než 
má členů zastupitelstvo, do kterého volíte (d) když zakřížkujete více než jednu stranu, 
(e) když nevhodíte lístek do urny v určené obálce s kulatým razítkem, kterou dostanete 
v hlasovací místnosti, nebo (f) když bude lístek poškozený nebo přetržený.  

 

Hlavně nezaváhejte, přijďte 10. a 11. října volbám a přesvědčte 
k témuž i váhající sousedy. Nezapomeňte, že na kandidátní listině 
má OSB číslo 6. DĚKUJEME! 


