
Vyšlete ROBERTA VAŠÍČKA do Senátu 
společně pro životní jistoty
Zodpovědně za nižší ceny elektřiny a zemního plynu. Srdcem i rozumem pro dnešek 
a s pokorou k budoucnosti. Pro nás i naše děti. Pro seniory, aby neskončili na ulici.

ŽIJEME TU SPOLEČNĚ

VOLTE Č.

kandiduji s programem plné energetické 
nezávislosti České republiky. Prosadím 
přímý prodej české elektřiny domácím 
spotřebitelům, budu se bít za alternativní 
plynovody z Polska a z Balkánu. Kandiduji 
s  programem zastropování cen elektřiny 
a zestátnění polostátní firmy ČEZ, která se 
ke svým majitelům, totiž nám občanům, 
chová jako spekulant na burze. To musí 
skončit a jsem bohužel jediný z kandidátů 
z Prahy 11, kdo umí situaci pojmenovat.

V  zářijových komunálních a  senátních 
volbách se budu ucházet o  vaši důvěru. 
Jsem člověk, kterému není Praha 11 
lhostejná a  jsem odhodlán své znalosti 
i čas naplno využít ve prospěch lidí.

Vím, jak na to! Oslovím energetické 
společnosti ještě před tím, než se nám 
podaří změnit zákony, abychom dosáhli 
na velkoobchodní slevy pro 35 000 
jihoměstských domácností a  pokud to 
nebude stačit na skutečně výraznou slevu 
na elektřinu a  zemní plyn, zahrneme 
i  okolní městské části, abychom dosáhli 
na nižší ceny energií.

Nechci na rozdíl od ostatních kandidátů 
slibovat více. Teď je čas postarat se, abyste 
neskončili na ulici kvůli energetické 
chudobě a souvisejícímu pádu ekonomiky. 
A  na Praze 11 jednoznačně vyženeme 
developery pryč od našich paneláků, 
od našich výhledů z  okna, naší zeleně 
a  našich parkovišť. Pojďme spolu učinit 
z Prahy 11 skvělé místo pro život!

Váš Robert Vašíček

Vážené sousedky 
a sousedé, 
vážení spoluobčané,

Životopis
Absolvent Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně v oboru Marketingové 
a sociální komunikace

2003 – 2011 šéfredaktor Politiko-
nu

2004 – 2006 poradce ministra prá-
ce a sociálních věcí

2006 – 2009 zástupce šéfredakto-
ra AutoRevue

2010 – 2022 OSVČ v oboru mediál-
ní poradenství

2014 – 2022 předseda Spolku pej-
skařů

2018 – 2022 zastupitel MČ Praha 11

2019 – 2022 místopředseda Kon-
trolního výboru MČ 
Praha 11

člen Výboru pro 
územní rozvoj a ži-
votní prostředí MČ 
Praha 11
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STAVEBNÍ UZÁVĚRA! Vyženeme developery z Prahy 11! Nenechte nás v tom

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
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CÍLE MÉ KANDIDATURY
LEVNÉ ENERGIE 
DOSTUPNÉ VŠEM
ELEKTŘINA
Musíme opustit energetickou burzu v Lipsku a pro-
dávat elektřinu občanům a  podnikům za výrobní 
náklady. S  obchodní přirážkou se dostaneme na 
2 - 3 Kč/kWh.

ZEMNÍ PLYN
Musíme vyjednat individuální smlouvy na dodávky 
levného zemního plynu. Ekonomickou válku může 
vést země, která na to má a  nikoli ožebračovat 
vlastní občany kvůli ekonomickým zájmům zahra-
ničních elit.

ROPA
Musíme vyjednat nákup ropy na světových trzích za 
nízké ceny. Opět platí, že ekonomickou válku může 
vést pouze země, která na to má a  kompenzuje ji 
svým občanům.

BENZÍN A NAFTA
Podstatnou část zlodějské ceny benzínu a  nafty 
tvoří obchodní přirážka zahraničních majitelů čes-
kých rafinérií. Rafinérie musíme opětovně zestátnit 
a udržet jejich provoz bez obchodní přirážky. Cíl je 
vrátit cenu benzínu a nafty na úroveň 24 Kč/l jako 
v roce 2020.

LEVNÉ ČESKÉ 
POTRAVINY
CHLÉB
Potřebujeme kvalitní český žitný chléb z přírodního 
kvásku i za cenu dotace jeho výroby za přijatelnou 

cenu 30 Kč/kg. Průmyslově vyráběný chléb bez pří-
rodního kvásku by se měl nově jmenovat chlebová 
náhražka.

MASO
Potřebujeme okamžitě obnovit domácí chovy sko-
tu, prasat a drůbeže. Maso ze zahraničí je nekvalitní 
a hlavně při jeho nákupu posíláme peníze do ciziny. 
Prosazuji proto dotace na domácí chovy. Cenu masa 
je třeba udržet pod 100 Kč/kg.

MLÉKO
Potřebujeme obnovit kravíny s  možností přírodní 
pastvy. Kvalitní české mléko kupujte pasterizované. 
Homogenizované mléko podle vědeckých studií způ-
sobuje poškození imunitního systému. Mlékovýrobu 
bychom měli dotovat, abychom nemuseli kupovat 
zahraniční výrobky a posílat peníze do zahraničí.

ZELENINA
Namísto řepky bychom měli opět pěstovat kvalitní 
českou zeleninu. Kromě sezónní výsadby podporuji 
vznik skleníkových velkopěstíren. K  jejich vytápě-
ní v  zimním období můžeme použít odpadní teplo 
z elektráren. Cílem je levná česká zelenina a zdravá 
společnost.

ZVÝŠENÍ PORODNOSTI
Levné energie, potraviny a  dostupné bydlení jsou 
předpokladem k  vyšší porodnosti. Nepotřebujeme 
migraci, potřebujeme naše české děti.

Bc. Robert Vašíček
 777 797 999
 www.vašíček.eu
 www.mycotuzijeme.cz
 info@mycotuzijeme.cz

 robert.vasicek79
 robertvasicek
 robertvasicek79
 mycotuzijeme
 mycotuzijeme

http://www.mycotuzijeme.cz/

