Vážení a milí podporovatelé,
jsme opravdu rádi, že jste projevili zájem o naši Krabici Prezidentské záchrany. Věříme, že Vám při přesvědčování Vašich
příbuzných, kamarádů a známých pomůže. I když to tak na první pohled nevypadá, i malá samolepka může lidi upoutat,
vtáhnout, přesvědčit. Jak ale zajistit, aby ji někdo během několika minut nestrhl? Nabízíme Vám pár tipů, třeba pomůžou…

Krabice Prezidentské Záchrany
Letáky
Leták Vám také dodá ty správné argumenty pro diskusi. Budeme rádi, když oslovíte lidi a předáte jim leták, kde se dočtou
více, budou tam mít odkaz na náš web a doma o KS mohou přemýšlet. Pokud komunikování s lidmi není Vaší zálibou, budeme rádi i za roznos letáků do schránek, i když tam hrozí, že zapadnou mezi letáky obchodních řetězců apod. Lepší nápad
je dát letáky na místo, kam přichází lidé – kavárny, hospody…. Možná pracujete v korporaci, která má přísná pravidla a
neumožní Vám položit na sebevolnější plochu ani papírek. Možná je ale Váš zaměstnavatel svobodomyslný a podobné věci
vůbec neřeší.

Placka Karel for PreSident
Placka Volím Karla
Nejvíce poslouží přesvědčeným voličům – které ji budou nosit na kabátech. Dle našich osobních zkušeností je výborným
začátkem konverzace – lidé je zkoumají a ptají se. Nejzajímavější je punková placka Karel for PreSident – je výrazná, neztratí se v záplavě jiných. Těm, kteří dávají přednost decentnějším barvám, se zase bude líbit placka Volím Karla.

Samolepka Karel for PreSident
Samolepka Volím Karla
Dobrými nosiči jsou notebooky, mobily a jiná zařízení, která používáme denně a často na veřejnosti. Neslušela by vašemu
chytrému telefonu nebo kolegovu počítači krásná a nápaditá samolepka? Budete překvapeni, kolik lidí si jí všimne, zeptá
se, projeví zájem…
Životnost samolepky na veřejném prostranství není zrovna dlouhá. Jak zajistit, aby vydržela co nejdéle, a přitom jí vidělo
co nejvíc lidí? Jako dlouholetému fanouškovi nejmenovaného fotbalového klubu se mi osvědčilo dávat samolepky na
toalety v restauracích, hospodách a barech - dříve nebo později tam stejně musí zajít každý. Ideální je umístit samolepku
minimálně do výše očí, možná i nad, případní odpůrci se v takovém případě většinou rozmyslí poměrně náročnou akci
strhávání.

Samolepka na auto
SPokud máte třicet let starý, tedy vlastně nový vůz v garáži a práší se na něj, autosamolepka asi nebude tou nejlepší formou podpory Karla Schwarzenberga. Jestli ale jezdíte denně, je pro Vás naprosto ideální. A pokud je Váš soused sympaťák,
kterému je kníže blízký stejně jako Vám a navíc denně dojíždí do práce a o víkendech na chalupu či na rodinné nákupy,
dejte druhou samolepku právě jemu. Společně můžete zasáhnout stovky řidičů, chodců, ale i cestujících, kteří znuděně
koukají z oken autobusů či tramvají.

Plakáty
Zároveň Vás moc prosíme o vylepení plakátů ve Vašich obcích. Výlepy jsou regulovány Zákonem o volbě prezidenta republiky (§ 35 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb): „Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních
plakátů, a to 16 dnů přede dnem volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů na
funkci prezidenta republiky.“ Informaci, kam lze plakáty umístit, získáte na Vašem obecním či městském úřadě. Prosíme
nepřelepujte plakáty s aktuálními akcemi! Ani plakáty druhého kandidáta. Chováme se čestně a nepoškozujeme ostatní.
Plakát je vhodné umístit i do Vaší oblíbené hospody a baru – pokud se Vám podaří je zapojit do projektu hospodyvolikarla.
cz – plakáty jim pošleme sami.
Plakát můžete umístit na dalších viditelných místech – obchod, okno do ulice atd.
Děkujeme Vám za spolupráci
Volební tým Karla Schwarzenberga

