Lenka
Procházková

Lenka Procházková
Přijďte
na společná
setkání

Do senátu kandiduji protože:
• Zdravotnictví není ekonomická disciplína,
ale národní zájem.
• Podpora mateřství a rodin je ukazatelem
„selského rozumu“ státu, neboť rodiny
vychovávají děti – a ty jsou naše budoucnost.

Mým cílem je
prosadit zákony,
které zajistí
spravedlnost
a důstojný život.

• Umožnit důstojný život beze strachu,
co přinese příští den, je jednou ze základních
povinností státu.

www.stop-cirkevnim-restitucim.cz
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info@stop-cirkevnim-restitucim.cz
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Váš názor mě zajímá, napište mi na:

eb

• Chci knihovny, parky a dětská hřiště
namísto NON-STOPŮ a hracích automatů.
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• Úřady mají sloužit lidem
a nikoliv lidé úřadům.

čtěte komiks

• Chci, aby voliči měli právo odvolat
poslance a senátory, kteří selhali.

www.veciverejne.cz

• Chci, aby český národ byl silný vzděláním
a kulturou, ne levnou pracovní silou.

program akcí
6.9. 2012 17.00 Povídání a pohádky
Lenka Procházková přečte dětem pohádky ze své
knihy a bude si povídat s rodiči.
Mateřské centrum Divoké matky, Hybešova 2,
Praha 8 - Karlín
11.9. 2012 18.00 Sešlost na Zenklovce
Lenka Procházková vám bude číst ze svého
historického románu Beránek a debatovat o tom,
co vás zajímá.
Restaurace U Karla IV., Zenklova 92,
Praha 8 - Libeň
12.9. 2012 17.00 Psí odpoledne
Přijďte se svým mazlíčkem na louku probrat
s Lenkou Procházkovou život.
Psí louka u Městského úřadu - U Meteoru 6,
Praha 8 - Libeň

19.9. 2012 17.00 Čtení a blešák pod širákem
Bazar oblečení a bižuterie všeho druhu. Přineste
na výměnu to, co se vám už nehodí. Lenka
Procházková přečte dětem pohádky a bude si
povídat s rodiči.
Koupaliště Na Stírce - Statky 14, Praha 8 - Kobylisy
20.9. 2012 18.00 Folkový večer Na Vlachovce
Povídaní s Lenkou Procházkovou o tom, co vás
trápí. Hraje kapela DZEWUCHA.
Restaurace Na Vlachovce, Zenklova 1327/217
Praha 8 - Libeň
5.10. 2012 14.00 - 19.00 Blešák
Bazar oblečení a bižuterie všeho druhu. Přineste
na výměnu to, co se vám už nehodí.
Mateřské centrum Divoké matky, Hybešova 2,
Praha 8 - Karlín
Změna programu vyhrazena, více info na

www.veciverejne.cz

16.9. 2012 13.00 Čtení a povídání u vody
Lenka Procházková čte dětem ze své knihy
pohádek a debatuje s rodiči.
Thomayerovy sady, dětské hřiště, Praha 8 - Libeň

www.lenkaprochazkova.wz.cz

