
„Jsem pro, aby šlo hnutí LIDÉ PRO do voleb.“  

Sbíráme 500 000 podpisů. Bez vás do toho nejdeme!
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Jakmile váš podpis přidáme do databáze, přijde Vám potvrzovací e-mail či SMS. Všechny podpisy najdete zveřejněné na www.lidepro.cz. 

Zde si také můžete stáhnout petiční arch. Děkujeme všem, kteří nám pomohou sbírat další podpisy!

PROKOP VZORNÝ --VZOR--PROKOP@LIDEPRO.CZ PROSTĚJOV PRODAVAČ79601



Být proti 
nestačí.
Naše země je v krizi. Zasekla se. 
Přešlapuje na místě. Nevzkvétá. 
Příčinou je stav naší politiky. I ta je v krizi. 
Bez vize. Bez hodnot. Bez důvěry. Odcizená lidem. 
Do politiky musí přijít noví lidé. Poctiví a schopní. 
Kteří umí naslouchat. Jen tak bude naše země zase 
fungovat a prosperovat. Ekonomicky i lidsky.

Nestačí nám fňukat, nadávat a sedět na zadku. 
Chceme to změnit. Nechceme však být další 
pětiprocentní stranou. Buď pořádně, nebo vůbec!
Proto hledáme půl milionu lidí, kteří jsou PRO vznik 
nové politické síly.

Jste pro?
Pokud ano, dejte to najevo podpisem jednoduchého 
prohlášení: „Jsem pro, aby šlo hnutí LIDÉ PRO do voleb.“

Společně to můžeme dokázat!

1 / vytiskněte si libovolný počet archů

2/ naplňte archy podpisy (Je nezbytně nutné,
      aby podpisy byly ČITELNÉ, vyplňujte HŮLKOVÝM písmem)

3/ vyplněné archy odesílejte čitelně vyfocené 
      či oscanované na podpisy@lidepro.cz

4/ vámi nasbírané podpisy do pěti dnů zadáme 
      do online systému a objeví se na našem webu 
      (Nezadávejte sami, pokud nám chcete pomoci přepište podpisy
       do vámi vyrobené tabulky v excelu a pošlete spolu se scany )

* pokud chcete, aby se vámi nasbírané podpisy přičítaly do vaší 
osobní statistiky na webu, napište do kolečka ČÍSLO PODPISU 
na přední straně archu své číslo podpisu, které najdete na webu 
www.lidepro.cz/podpisy (stačí dát vyhledat své jméno či e-mail)

* pokud se chcete vybavit argumenty na nejčastější otázky, 
navštivte adresu www.lidepro.cz/argumenty 

* pokud nám chcete napsat své zkušenosti se sběrem podpisů, 
či jste ochotni se více zapojit (např. zadávat podpisy z archů 
do databáze sami) napište nám na podpisy@lidepro.cz
 

Sbíráme 500 000 podpisů

Jak na to
jsme
pro


