
MY CO TU ŽIJEME měníme Prahu 11 
společně k lepšímu.
Zodpovědně a bez dluhů. Srdcem i rozumem pro dnešek
a s pokorou k budoucnosti. Pro nás i naše děti.

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ

VOLTE Č.

Nacházíme se v časech, kdy přání klidu, zdraví, jistoty 
a bezpečí přestala být frází. To, co jsme dosud v našich 
životech snad až troufale považovali za samozřejmé, je 
bohužel v posledních letech zahaleno nejistotou a oba-
vami. Přesto vám ale s plnou odpovědností nabízím také 
dobrou zprávu – v Praze 11 jsme na budoucnost skvěle 
připraveni.

Čtyři roky s  vaší podporou budujeme lepší Prahu 11. 
A vážíme si jí! Právě vaše podpora nám pomáhá veřej-
ný prostor citlivě rozvíjet a zvyšovat kvalitu života nás 
všech. A jsme připraveni v tom pokračovat.

V zářijových komunálních volbách se podruhé budeme 
ucházet o  vaši důvěru. Jako silný tým profesionálů 
z  různých oborů. Lidí, kterým není Praha 11 lhostejná 
a  jsou odhodláni své znalosti i  čas naplno využít ve 
prospěch města. Lidí, kteří nechtějí sedět na více židlích 
najednou a Praha 11 pro nás je jedinou volbou. Lidí, pro 
které je vždy odpovědnost a kus poctivé práce daleko 
před lacinými gesty a  popularitou na sociálních sítích. 
Chceme nadále usilovat o to, aby se nám všem společně 
na Jižním Městě dobře žilo.

Víme, jak na to! Dlouhodobě z opozice navyšujeme in-
vestice do veřejné infrastruktury. Zároveň jako jediná 
síla efektivně chráníme Prahu 11 před developerskou 
výstavbou a  skokovým nárůstem obyvatel. Společně 
s vámi budujeme veřejnou zeleň, školy i školky, sporto-
viště i další občanskou vybavenost za stovky milionů ko-
run. Zásadně rozšiřujeme zelé prvky, usilujeme o 3 000 
nových parkovacích míst změnou dopravního značení.

Stáváme se zeleným a  živým městem. Vysadili jsme 
stovky květin a  stromů, pečlivě chráníme a  rozvíjíme 
zelený pás kolem vašich domů, to nejcennější, co máme. 
Zakládáme nové remízky, usilujeme o vodní plochy včet-
ně skluzavek pro děti v Centrálním parku, s pokorou se 
staráme o naše lesy.

Jsme mladým městem plným betonu i zeleně. Děti jsou 
pro nás prioritou, a to jak v rámci vzdělávání, tak při 
aktivním využití volného času. Nezapomínáme přitom 
na rozdíl od všech ostatních také na naše seniory. Jste 
to ale především vy, kdo tvoří pulzující občanskou spo-
lečnost, která plní město pozitivní energií. Pojďme spolu 
učinit z Prahy 11 skvělé místo pro život!

Robert Vašíček – MY CO TU ŽIJEME

Vážené sousedky a sousedé, 
vážení spoluobčané,

Kritériem úspěchu starosty je 
spokojený občan, ne počet lajků 
na sociálních sítích“
V běžném životě se hodnotí úspěch čísly 
a  dalšími ukazateli, která jsme dosáhli. 
Oblast žurnalistiky a  reklamy, tedy mé 
profese, mě vždy nutily rozhlížet se kolem 
sebe a myslet inovativně. Naučil jsem se 
tvrdě a vytrvale pracovat, ale také hledat 
nové cesty i kompromisy.

Práce na radnici je však v  mnohém od-
lišná – lidé totiž nejsou čísla. Jižní Město 
slouží potřebám svých obyvatel v  oblasti 
bydlení, parkování, zeleně a  socializace. 
A protože každý z nás je trochu jiný, i naše 
zájmy se často velmi liší. Je fakticky ne-
možné vyhovět všem, přesto si myslím, že 
mým úkolem je hledat taková řešení, která 
protilehlé břehy více spojují než rozdělují. 
Ne vždy to jde hned a bez komplikací, to 
podstatné je nikdy to nevzdat.

Kritériem úspěchu starosty je spokojený 
občan, ne popularita nebo lajky. Každý 
z  vás si zaslouží maximální vstřícnost 
a  empatii, ať už jsou vaše starosti jaké-
koli. Proto pro mne bude pozice starosty 
vždy spojena s velkou odpovědností a po-
korou, tou nejlepší službou pro vás. Těším 
se na další roky společně s vámi na Jižním 
Městě.

Váš Robert Vašíček 
zastupitel a lídr kandidátky 
MY CO TU ŽIJEME

„
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Jsme vaši sousedé – Jsme MY CO TU ŽIJEME
1. Bc. Robert Vašíček, 43 let, bez politické 
příslušnosti

předseda Zastupitel-
ského klubu My co 
tu žijeme, předseda 
Spolku pejskařů

100% účast na za-
sedáních Zastupi-
telstva MČ Praha 
11. Vždy aktivní 
v  oblasti ochrany 
životního prostředí, sociální péči o  oby-
vatele a  dopravní problematice. Tisícov-
ka vysazených stromů. Dotáhl do konce 
projekt psího hřiště. Kandidát na starostu 
a senátora.

2. Magdalena Chytráčková, 47 let, bez po-
litické příslušnosti

místopředsedkyně 
Hnutí důchodců za 
životní jistoty

8  let dobrovolnické 
činnosti v  oblasti 
péče o  seniory. Ak-
tivní pejskařka. Ve 
volném čase se vě-
nuje dobrovolnické 
výsadbě stromů. Kandidátka na radní pro 
sociální oblast

3. Marco Cavali, 42 let, člen politické stra-
ny Roma Luma

předseda Roma Luma

20 let praxe v údržbě 
veřejného prostran-
ství. Drobné staveb-
ní činnosti včetně 
oprav chodníků. 
Rom, který je rovněž 
hrdým Čechem. Jeho 

úkolem bude pomáhat lidem v tíživé životní 
situaci bez rozdílu barvy pleti. Kandidát na 
předsedu Komise pro národnostní menšiny.

4. Stanislav Byl, 55  let, bez politické pří-
slušnosti

hudebník

37  let praxe v  práci 
s  lidmi. Založil cim-
bálovou kapelu a vě-
nuje se folklórním 
písním. Po ztrátě led-
viny chodí na dialý-
zy, ale nevzdal život. 
Věnuje se pomoci 
sociálně slabým na Praze 11.

5. Ing. Jiří Kudlík, 58 let, bez politické pří-
slušnosti

člen Finanční komise 
při Radě MČ Praha 11

Působil ve státní 
správě jako ředitel 
odboru na České 
správě sociálního 
zabezpečení. Ekono-
mické vzdělání a ma-
nagerské schopnosti 
ho předurčily pro činnost ve finanční komisi. 
Kandidát na radního s gescí finance.

6. Maruška Kořenková, 75 let, bez politic-
ké příslušnosti

pečovatelka

Přes 20  let pečlivě 
kultivuje veřejný 
prostor nejkrásnější 
zahrádkou v  Kon-
stantinově ulici. Vý-
stavní předzahrádka 
je perlou Jižního 

Města. Je garantem projektu 5 000 korun na 
každou veřejnou zahrádku. Každý paneláko-
vý vchod by proto měl obdržet nevratnou 
dotaci 5 000 korun ročně na nákup rostlinek 
a  zvelebení veřejného prostoru. Kandidátka 
na předsedkyni Komise pro životní prostředí.

7. Veronika Mahdalová, 45 let, bez politic-
ké příslušnosti

v domácnosti

Narodila se na Jižním 
Městě a  posledních 
8  let pečuje o  syna 
s ADHD. Díky její péči 
se bezproblémově 
zařadil do běžné 
normální školy. Dob-
rovolnicky pomáhá 
dalším maminkám na Jižním Městě. Kandi-
dátka na předsedkyni Komise pro rodinu.

8. Antonín Kotal, 77 let, bez politické pří-
slušnosti

poštovní úředník

Ve svém volném čase se věnuje údržbě ve-
řejné zeleně na Praze 11. Díky jeho úsilí se 
podařilo vyhnat skupinu bezdomovců, kteří 
se zde živili drobnými krádežemi a  vytvá-
řeli skládky plné odpadu a  lidských výkalů 
v místní zeleni.

9. Kateřina Ferencová, 47 let, bez politické 
příslušnosti

recepční

Ve svém volném 
čase se věnuje dob-
rovolnictví v  so-
ciální oblasti. Má 
na starosti agen-
du zaměstnanosti 
obyvatel Prahy 11. 

Kandidátka na členku Sociální a  zdravotní 
komise.

Máme za sebou obyvatele Jižního Města bez 
politické příslušnosti a jsme hrdí, že můžeme 
sloužit občanům i v dalším volebním období. 
Našim hlavním cílem je zastavit developer-
skou výstavbu a  být lidem oporou v  době 
hospodářské krize.

Křížkujte celou kandidátku MY CO TU ŽIJEME.

STAVEBNÍ UZÁVĚRA! Vyženeme developery z Prahy 11! Nenechte nás v tom

MY CO TU ŽIJEME je dlouhodobý projekt týmového, 
odpovědného a především lokálního pojetí komunální politiky

Úspěchy a  cíle MY CO TU ŽIJEME ve skuteč-
nosti patří našim voličům. Naše kandidátka se 
opírá o aktivity našich sousedů se shodnými 
hodnotami a nápady spojenými s fungováním 
a rozvojem města. To ostatně nejlépe vystihují 
čtyři základní cíle, se kterými naše sdružení 
vzniklo a jsou neměnné:

1. Stavební uzávěra pro developery 
2. Lesopark Jižní Město 
3. Zeleň namísto betonu 
4. Úspory namísto dluhů

MY CO TU ŽIJEME je ryze lokální uskupení bez 
jakýchkoli vazeb na celostátní politiku. Veške-
ré výdaje na činnost a volební kampaně jdou 
pouze z  našich vlastních kapes. Nikomu se 
nemusíme zavděčit, neplníme žádné příkazy. 
Zodpovídáme se pouze a jen vám – občanům 

Prahy 11 – a sami sobě. Jsme prověřená, důvě-
ryhodná a poctivá síla.

Magdalena Chytráčková

Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 11 ve dnech 23. a 24. září 2022 křížkujte celou kandidátní listinu MY CO TU ŽIJEME
Ve volbách do Senátu ve dnech 23. a 24. září a poté 30. září a 1. října 2022 podpořte Bc. Roberta Vašíčka

Levná elektřina a zemní plyn
Na Praze 11 je 35 000 samostatných 
odběratelů elektřiny a zemního ply-
nu. Jako jediní prosazujeme, aby 
městská část oslovila dodavatele 
energií se žádostí o množstevní sle-
vu pro 35 000 odběratelů.

To je dost velké množství odebírané 
elektřiny a zemního plynu, abychom 
se dostali k  velkoobchodní slevě 
pro naše občany. Zajistíme levnou 
elektřinu a zemní plyn pro 35 000 
jihoměstských domácností.

Podpořte celou kandidátku 
Robert Vašíček – MY CO TU ŽI-
JEME. Děkujeme za váš hlas.

Kontakt: 
MY CO TU ŽIJEME, 
tel. 777 797 999, 

info@mycotuzijeme.cz 

Zadavatel/zhotovitel: Robert Vašíček


