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Volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy 5. a 6. října 2018

Vážení spoluobčané, 

možná právě vy se teď rozhodujete, zda jít k volbám a pokud ano, 
koho volit. Možná právě vy si říkáte, že před volbami všichni jen slibují 
a po volbách na své sliby zapomenou, že všichni jsou stejní. 

Chtěla bych vás přesvědčit o třech věcech:

1) Že stojí za to, využít svého práva rozhodnout, kdo vás bude zastupovat.

2) Že všichni nejsou stejní, že je dobré ohlédnout se zpět, co kdo  sliboval   
  a poté dělal. A také znát volební programy.

3)  Že strana, která vás nezklame, která se za vás bude rvát, je KSČM.

Prokázali jsme to nejen v minulém volebním období.



Je za námi konkrétní práce (a ne politikaření, spory a aféry) např.:

 úspěšný boj proti zdražování vody
 dlouhodobé úsilí o navrácení vody Pražanům, které donutilo vedení radnice  

 k zahájení jednání
 požadavek na bezplatnou městskou hromadnou dopravu, který vedl 

 k výrazným slevám jízdného 
 pomohli jsme prosadit vznik fondu dostupného bydlení
 vystupovali jsme a společně s občany jsme demonstrovali proti stavbě  

 „maršmelounu“ v historicky chráněném centru města
 bráníme zahušťování sídlišť, kdy developeři chtějí zastavět každý kousek  

 zeleně
 spolu s písnickými občany jsme uskutečnili řadu konkrétních kroků proti  

 tomu, aby jim ČEZ prodal střechu nad hlavou
 bojovali jsme za zachování zahrádkářských osad
 odmítli jsme zástavbu piazzetty za hotelem Intercontinental
 postavili jsme se proti bourání domů na Václavském náměstí
 vyvinuli jsme tlak na přijetí opatření ke zlepšení životního prostředí (tichý  

 asfalt v Patočkově ulici, keře a stromy v dopravou zatíženém Břevnově,  
 měření hluku, prachu, imisí  a počtu vozidel na komunikacích navazujících  
 na tunelový komplex Blanka, obnova barokomory na Homolce)

 vystupovali jsme proti rozprodávání majetku města
 podíleli jsme se na přijetí vyhlášky výrazně omezující herny
 zasadili jsme se o řešení problematiky průvodcovských služeb 

A ještě jedna informace:
Pokud někdo v předvolební kampani prohlašuje, že s komunisty nikdy spolupra-
covat nebude, nemluví pravdu. Po celé volební období s námi zastupitelé jiných 
politických subjektů běžně spolupracovali, jednali, radili se. 

Věřte, že hlas pro KSČM není hlasem ztraceným.
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