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Robert Vašíček – MY CO TU ŽIJEME

Ceny potravin, elektřiny, 
plynu, benzínu a  nafty 
jsou likvidační
Kandiduji, abyste neskončili v  zimě 
na ulici

Vážení sousedé,

dva roky Covidu a rok války na Ukrajině není 
skutečným důvodem zdražování energií, pa-
liv a potravin. Jedná se o klasickou spekulaci 
s  nedostatkem, na které se podílí se státem 
spojené energetické kartely. Těžko souvisí 
ceny elektřiny s  válkou na Ukrajině, když si 
elektřinu vyrábíme sami ve státním podni-
ku ČEZ. Výrobní cena elektřiny činí 25 haléřů 
v  jaderných elektrárnách a  kompletní ener-
getický mix vyjde stále ziskově na 2 Kč/kWh. 
Přesto platíme pětinásobek a vše se svádí na 
Ukrajinu.

Jako starosta a  senátor bych tvrdě lobbo-
val za cenový strop 3 Kč/kWh domácí české 
elektřiny. V této věci bych preventivně podal 
hromadnou žalobu na Českou republiku pro 
spiknutí proti obyvatelstvu. Desetitisícům 
seniorů totiž hrozí, že skončí kvůli vysokým 
cenám na ulici.

Ceny benzínu a nafty jsou uměle šponovány, 
stát se vymlouvá na Ukrajinu. Je to kolosální 
lež. Největší podíl marží mají u nás ze zahra-
ničí vlastněné rafinérie, které nás vysávají do-
slova jako upír.

Jako starosta a  senátor bych tvrdě lobbo-
val za cenový strop 33 Kč/l benzínu a  nafty. 
V této věci bych preventivně podal hromad-
nou žalobu na Českou republiku pro spiknutí 
proti obyvatelstvu. Právě vysoké ceny nafty 
prodražují veškeré zboží a  potraviny na do-
pravě.

Ceny zemního plynu jsou uměle drženy 
v astronomických číslech. Nenechte se opět 
manipulovat, že za něco může Ukrajina. Do 
terminálu v  Německu přiteče 1 m3 zemní-
ho plynu pod 9 Kč, do ČR se přeprodává za 
12 Kč, ale český spotřebitel nyní zaplatí až 
47 Kč za 1 m3. Průměrná cena na českém trhu 
činí 29,14 Kč/m3.

Jako starosta a  senátor bych tvrdě lobboval 
za cenový strop 15 Kč/m3 zemního plynu 
pro koncového spotřebitele, jako jsou vaše 
domácnosti a  výrobní podniky. V  této věci 
bych preventivně podal hromadnou žalobu 
na Českou republiku pro spiknutí proti oby-
vatelstvu. Vysoké ceny zemního plynu ohro-
žují nejen české domácnosti, ale také výrobu 
průmyslových hnojiv ze zemního plynu, na 
kterých je závislé české zemědělství a  tím 
i ceny potravin.

Žádám vás proto o důvěru v těchto volbách 
v obou kolech senátních voleb a do Zastupi-
telstva MČ Praha 11 volte celou kandidátku. 
Můj hlas by byl hlasem obyčejného člověka, 
který už má dost lží a manipulací, kvůli kte-
rým nás kartelové mafie okrádají na cenách 
elektřiny, zemního plynu, benzínu, nafty 
a potravin.

Dávám veřejný slib, že po zvolení starostou 
senátorem uděláme vše pro nižší ceny potra-
vin, elektřiny a zemního plynu pro naše obča-
ny. Přijďte, prosím, k volbám a podpořte mě, 
podpořte tím i sebe.

Bc. Robert Vašíček

Zázrak: můj syn po obrně chodí
Rád bych pomohl i dalším rodičům a zdravotně postiženým

V roce 2018 se nám narodila dvojčátka. Dva 
kluci, ale jeden z  nich s  dětskou mozkovou 
obrnou. Neuspokojivé výsledky ústavní léč-
by v případě mého syna mě vedly k hledání 
alternativy. V  roce 2020 jsem zahájil léčbu 
pomocí neurorehabilitace, která odstranila 
spasticitu.

Obrnu si představte jako poškození mozko-
vých buněk, které dávají v  mozku pokyny 
k pohybu. K jejich obnově jsme proto použili 
tradiční enzymatickou stravu původem z Vi-
etnamu. 27. května 2021 se Dominik poprvé 
postavil do prostoru a začal chodit.

Neurorehabilitace je z  neznámého důvodu 
nedostupná v  systému veřejného zdravot-
nictví. Rovněž enzymatická strava je nedo-
stupná lidem po úrazech, na vozíčku, dětem 
s obrnou. U dětí se její pomocí dá k lepšímu 
ovlivnit ADHD, u  seniorů její používání pře-

dejde civilizačním chorobám jako Alzheimer 
nebo Parkinsonova choroba.

Kandiduji proto do Senátu, abych prosadil 
tuto péči i pro vás a vaše blízké. Moje utrpení 
se synem mělo smysl: pomáhat lidem. Po-
mozte mi, prosím, ve volbách

Bc. Robert Vašíček

Výlety do Polska za levnějšími potravinami pro občany Prahy 11

Jogurt za desetikorunu, vepřové maso za 80 Kč/
kg, levná a kvalitní zelenina za poloviční ceny, 
to všechno dnes představují nákupy v Polsku. 
Přestřelené ceny v  našich supermarketech na 
Praze 11 blednou závistí. My co tu žijeme by-
chom rádi ulevili našim spoluobčanům a proto 
pokud nám dáte důvěru, prosadíme pravidelné 
nákupy v Polsku pro občany Prahy 11. Pojede 
se vždy ráno v sobotu autobusem od radnice 
a protože nás pojede hodně, náklady na dopra-
vu budou zanedbatelné v  porovnání s  úspo-
rou, kterou vám naše výlety umožní.

pokračování na str. 2

Společný tarif na levnější elektřinu a zemní 
plyn pro 35 000 jihoměstských domácností
Máme plán, jak lidem snížit poplatky za 
elektřinu. Dosavadní dvojnásobné zdražení 
elektřiny je začátkem inflační spirály, kterou 
rozjely burzovní spekulace na komoditní 
burze EEX v Lipsku. Na jejím konci jsou lidé 
na ulici a  to rozhodně nedopustíme. Chce-

me proto nakupovat elektřinu hromadně 
pro 35 0000 jihoměstských domácností, 
protože náš společný odběr nás opravňuje 
k  získání velkoobchodní slevy při nákupu 
elektřiny.

pokračování na str. 2

My co tu žijeme prosadíme levnější kontejnery
Letošní zdražení popelnic na dvojnásobek je pro nás nepřijatelné

Magistrát hlavního města Prahy od ledna upra-
vil ceny za svoz komunálního odpadu a bohu-
žel, nejvíce zdražení dopadne na obyvatele 
sídlišť. Dosud Pražané platili 25 až 75 haléřů za 
litr odpadu, a to podle velikosti nádoby a čet-
nosti svozu. Od 1. ledna 2022 ale platí jednot-

ná sazba pro všechny – padesát haléřů za litr. 
Cena vyplývá z novely obecně závazné vyhláš-
ky o  místním poplatku za svoz komunálního 
odpadu, kterou 16. prosince 2021 projednalo 
zastupitelstvo hlavního města.

pokračování na str. 2

Ghetto v objektech Sandra 
a Opatov odmítáme
Nikdy jsme nezvedli ruku pro zločin 
století v  podobě jihoměstského 
ghetta, všichni ostatní bohužel ano

Zahájili jsme Petici občanů: My občané Prahy 
11 odmítáme přestavbu objektů ubytovny San-
dra a  bývalého hotelu Twin Opatov na domy 
sociálního začleňování. Zejména odmítáme se-
stěhování lidí v nouzi z celé Prahy na území Pra-
hy 11. Domníváme se, že by si každá městská 
část měla ubytovat své potřebné ve vlastních 
ubytovacích kapacitách a  neměla by se svých 
obyvatel účelově zbavovat. Odmítáme ghetto 
na Praze 11.

pokračování na str. 4

Soutěž o Lítačku na rok zdarma

Vítězové mohou vyhrát MHD v Pra-
ze zdarma

Pro naše voliče vyhlašujeme jednoduchou 
volební soutěž. Podmínkou pro účast v sou-
těži je, že nás půjdete volit ve dnech 23. - 
24. září 2022 a to tak, že ve volbách do Zastu-
pitelstva městské části Praha 11 zakřížkujete 
celou kandidátní listinu MY CO TU ŽIJEME 
(celým názvem Robert Vašíček  – MY CO TU 
ŽIJEME: …) a dále ve volbách do Senátu vho-
dí do volební urny našeho kandidáta Bc. Ro-
berta Vašíčka. V obou případech volbu proká-
žete vaší osobní selfie fotografií s vyplněným 
volebním lístkem do zastupitelstva a  dále 
s volebním lístkem do Senátu pro kandidáta 
Bc. Roberta Vašíčka.

pokračování na str. 2

Psí poplatek 5 let = zaplatíme vám operaci pejska
Více než polovina pejskařů přihlásila své mi-
láčky na venkov k  příbuzným, případně po-
platek ze psa neplatí vůbec. Chceme proto 
zatraktivnit a dát smysl tomuto poplatku také 
pro pejskaře na Praze 11. Pokud tedy bude-
te platit alespoň 5 let po sobě na dotyčného 
pejska poplatek ze psa na Praze 11, budete 
mít nárok na peněžitý dar na veterinární ope-
raci pro vašeho pejska.

pokračování na str. 2 Lesopark Jižní Město namísto 
betonové džungle
My, co tu žijeme chceme sjednotit veřejný 
prostor na Jižním Městě po vzoru Klánovic. 
Veřejný prostor budou tvořit původní zbytky 
hospodářských lesů, kterými jsou Milíčovský 
les, kousek Krčáku a  Kunratický les na okra-
jích naší čtvrti. Ve vnitrozemí Jižního Města I. 
a II. využijeme již existující stromořadí a dopl-
níme je lázeňskou koncepcí městského par-
ku. Veřejný prostor by měl vedle sportovišť 
pro děti i seniory a dětských hřišť obsahovat 
také otevřené travnaté plochy na piknik na 
podzimním sluníčku, ohraničené bohatou 
skladbou stromů a keřů.

pokračování na str. 2

Dejte křížek pro celou kandidátku MY CO TU ŽIJEME

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

MY CO TU ŽIJEME
křížkujte celou kandidátku



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

Výlety do Polska… (pokračování ze str. 1)

Je to vcelku jednoduchá matematika. Polsko 
se vzdalo spotřební daně z nafty a proto po-
traviny nezdražily. Pravidelně jezdím na Mo-
ravu a  tak vždy jedu přes Kladsko a  bohatě 
si tam nakoupím. Týdenní nákup pro rodinu 
vyjde na polovinu, takže místo 4 000 korun 
platím jen 2 000 korun.

Na přiložených fotografiích vidíte ceny výbě-
rového masa na pultu v Polsku. Kurz zlotého 
je přibližně 5 korun. Takže maso na fotkách 
opravdu stojí od 60 do 100 korun. Naši pro-
tivníci to jistě označí za populismus. My tomu 
ale říkáme realita. Když to hodíte jim, zůsta-
nou vám oči pro pláč a prázdná peněženka. 
Když zvolíte My co tu žijeme, ušetříte a přeč-
káte s námi nejtěžší hospodářskou krizi, která 
nás postihuje prostřednictvím cen potravin.

Bc. Robert Vašíček, kandidát na starostu

Co nám nyní hrozí:

Nejprve začneme u domácností v bytě s distri-
buční sazbou D02D:
namísto 12 000 korun zaplatíme 24 000 korun 
ročně

U domácnosti v rodinných domech, to je sazba 
D25D a ohřívvají elektřinou vodu v bojleru:
namísto 23 000 korun zaplatíme 43 000 korun 
ročně

U domácností v rodinných domech, které navíc 
vytápějí elektřinou, tedy přímotopem:
namísto 36 000 korun zaplatíme 100 000 korun 
ročně

Společný tarif na levnější… (pokračování ze str. 1)

Jsme jedinou kandidátní listinou, kde jsou 
kandidáti bez politické příslušnosti k  celo-
státním stranám, které vydělávají na daních 
z předražené elektřiny (pozor i  lokální Hnutí 
pro Prahu 11 je ve skutečnosti filiálkou KDU-
-ČSL, na jejím podvozku kandiduje pan Kos 
opakovaně do senátu).

Proto vás chceme poprosit, abyste nás pod-
pořili v  těchto volbách, protože jedině na 
radnici v koalici máme šanci prosadit společ-
ný a levnější nákup elektřiny a zemního ply-
nu pro obyvatele Jižního Města a přilehlých 
městských částí.

My co tu žijeme prosadíme… (pokračování ze str. 1)

Například dům na sídlišti, který má přistaveny 
největší kontejnery s objemem 1100 litrů se 
svozem třikrát týdně, dosud platil asi 46 000 
korun ročně. Nově by to mělo být 85 800 ko-
run. Původní sazby také byly vázané na veli-
kost nádob a  reflektovaly skutečné náklady 
na odvoz odpadu, protože vyšší sazby se tý-
kaly menších nádob, u kterých bylo za stejné 
dopravní náklady svezeno méně odpadu.

Abnormálně vysoké ceny odmítáme a  po 
volbách se pokusíme zajistit si svoz odpadu 
sami nezávisle na magistrátu. Právě hrozba 
ztráty peněz od obyvatel naší městské části 
by měla přivést magistrátní moloch k  rozu-
mu, aby naše obyvatele přestal na svozu od-
padu okrádat.

Bc. Robert Vašíček, kandidát na starostu

Robert Vašíček vyjednává na Magistrátu hl. m. Praha sníže-
ní poplatku za svoz odpadu

Kluby pro seniory pro aktivní stáří na Jižním Městě
Jižní Město od svého založení postrádá denní 
stacionáře pro své seniory. Máme zde komu-
nitní centra pro maminky s dětmi, komunit-
ní zahrádku, ale nikdo se uceleně nevěnuje 
našim seniorům. Právě díky kandidatuře za 
podpory Hnutí důchodců za životní jistoty 
připravujeme seniorské kluby v obou částech 
Jižní Město I a Jižní Město II.

Součástí seniorského klubu nebude jen ob-
časné schůzování u kávy a dortíku, ale zejmé-
na skutečný denní stacionář, kde senior získá 
nové přátele a vyřeší své životní situace. Pro 
osamělé seniory bude fungovat seniorská 

seznamka, v  denním stacionáři jim obsluha 
klubu vypere a vyžehlí jejich prádlo a postará 
se, aby vypadali jako ze žurnálu, i když jejich 
drahá polovička už tu není.

Zadaní senioři a  manželské páry dostanou 
seznam kulturních a sportovních akcí a cen-
trum vyřeší i jejich dopravu. Seniorské kluby 
budou rovněž fungovat jako poradní orgán 
starosty.

Další milou službou bude hlídání dětí a  se-
znamka na dědečky a  babičky pro seniory 
a  jihoměstské rodiny, které postrádají dě-
dečka, babičku, nebo vlastní vnuky. Zkrátka 
a dobře vrátíme seniorům život. Věk v občan-
ce přece není důvod, abyste seděli v  koutě. 
Stáří je okamžik, kdy máte konečně čas sami 
na sebe a skutečné přátelství. Zapojte se do 
přípravy Klubů pro seniory. Přípravou seni-
orských center je pověřena členka Komise 
pro seniory, paní Hana Vašíčková, která si 
vás poznačí v seznamu uchazečů. Její číslo je 
602 603 554. Svěřte se jí s důvěrou, kterou k ní 
chováme My, co tu žijeme. Děkujeme za vaši 
podporu ve volbách.

Odmítáme placené modré zóny
Vaší pozornosti by neměl uniknout miliardový 
byznys s pražským parkováním, který se jako 
mafie rozlézá do sídlišť jako Praha 4, 9 a 10. Ne-
smyslnost modrých zón si uvědomíte, když se 
tedy projdete v  Krči, Zahradním Městě nebo 
na Proseku a zjistíte, že aut neubylo a kritická 
parkovací situace se nikde nezlepšila.

Parkovací mafie s vámi hraje hru, že omezu-
je počet parkovacích míst a  nebuduje nová 
místa, aby jejich nedostatkem odůvodni-
li, proč máte platit 800 korun za první auto 
a  8 000 za druhé auto. Pozor, jestli má vaše 
manželka nebo syn auto na vás, máte smůlu, 
budete platit 8 000 korun.

Dávejte si pozor na tyto strany, které vyjádřily 
ochotu jednat o modrých zónách: hnutí ANO, 
ČSSD, Hnutí pro Prahu 11, KSČM, ODS, Piráti, 
SPD, Trikolóra, TOP09/STAN.

Tyto volební noviny jsou nezpochybnitelným 
důkazem, že tomu tak je. Proto všechny ostat-
ní kandidující subjekty k modrým zónám zá-
měrně mlčí, protože jsou si vědomi zrady na 
voličích, které se po volbách dopouští, když 
požadují modré zóny placeného stání.

My, co tu žijeme odmítáme placené modré zóny.

Soutěž o Lítačku na rok zdarma (pokračování ze str. 1)

Uvedené selfie pošlete na adresu 
rob.vasicek@seznam.cz s  odhadem počtu 
hlasů, které získáme a to buď ve volbách do 
zastupitelstva, nebo do Senátu. Vyhrává ten, 
kdo bude nejblíže skutečnému výsledku ve 
volbách a  to jak do zastupitelstva, tak do 
senátu. Termín pro zasílání fotografií a  po-
čtu voličů je pátek 23.  září  2022  – neděle 
25. září 2022 včetně.

Podrobný popis soutěžního zadání: k volbám 
do zastupitelstva můžete uvést jak počet hla-
sů pro lídra Bc. Roberta Vašíčka, tak absolutní 
počet pro volební uskupení. Tedy pokud naši 
kandidátku bude volit 2 000 voličů, celkový 
počet hlasů se vypočítá 2 000 x 35 kandidá-
tů = 70 000 hlasů. V případě voleb do senátu 
budeme chtít znát počet hlasů v  1. kole se-
nátních voleb.

Jak se bude vybírat vítěz/vítězové: můžete 
vyplnit vaše odhady všech tří výše uvede-
ných veličin (hlasy pro lídra kandidátky, celou 
kandidátku a  senátního kandidáta). Vítěze 
budeme vybírat z  těch čísel, která se nejví-
ce přiblíží skutečným výsledkům. V  případě 
rovnosti hlasů a  jediné výhře pozveme oba 
možné vítěze a provedeme volbu losem pří-

mo před nimi, aby byli svědky takového roz-
hodnutí á a nebyly pochybnosti.

Další podmínkou soutěže je úspěch našich 
kandidátů ve volbách, tedy v případě teore-
tického nezvolení se soutěž nekoná, avšak 
v případě zvolení se koná takto:

V případě zvolení 1 – 3 zastupitelů darujeme 
1 kupón celoročního jízdného

V případě zvolení 4 a více zastupitelů rozdá-
me rovnou 3 celoroční kupóny.

V případě zvolení Bc. Roberta Vašíčka do Se-
nátu rozdáme celkem 10 celoročních kupó-
nů.

Soutěž má za úkol aktivizovat občany Prahy 
11 k  volbám a  rozumným způsobem je od-
měnit z našich vlastních prostředků za jejich 
dobrou volbu. Zúčastněte se s námi, prosím.

Psí poplatek 5 let… (pokračování ze str. 1)

Veterinární operace se stávají výraznou 
finanční zátěží, vždyť jen operace kyčel-
ních kloubů vyjde na 60 000 korun. Spočí-
tali jsme, že pokud se nám podaří vybrat 

3 – 4 miliony korun ročně na poplatcích za 
psa a  zároveň zaplatíme 20 operací ročně, 
oběma stranám se taková pomoc vyplatí. 
Navrhneme tuto úpravu ihned po volbách 
v říjnu 2022. Tak packu na to. Děkujeme za 
váš hlas.

Lesopark Jižní Město… (pokračování ze str. 1)

Vytvoříme tak veřejné arboretum, sbírku ži-
vých dřevin. My, co tu žijeme podporujeme 
také veřejný ovocný sad, o  který se budou 
starat zahradníci, ale jeho plody budou veřej-
ně přístupné obyvatelům Prahy 11. Veřejný 
prostor doplní desítky nových laviček ve stínu 
stromů a také koncept veřejné zahrady s vod-
ními plochami a  bohatými záhonky, o  které 
budou pečovat zahradníci. Podpoříme také 
vznik bezplatných nízkonákladových toalet ve 
veřejném prostoru. My, co tu žijeme změníme 
Prahu 11 v Lesopark Jižní Město.

Bc. Robert Vašíček, autor projektu 
Lesopark Jižní Město

Do konce volebního období 
10 pítek v ulicích Prahy 11
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5 000 korun na každou okrasnou zahrádku
Zajisté znáte své sousedy, kteří udržují na své 
náklady vlastní okrasnou zahrádku před va-
ším domem. A mnohé další, kteří by v seni-
orském věku rádi založili taky zahrádku, ale 
stoupající ceny potravin jim brání v  nákupu 
sazenic a  zahradnického náčiní. Právě těm-
to lidem nyní vycházíme vstříc symbolickou 
částkou na údržbu jejich zahrádky.

Skutečným vzorem pro Jižní Město je paní 
Maruška Kořenková z  Konstantinovy ulice, 
která již 20  let buduje přenádhernou za-
hrádku před panelovým domem. Dle jejích 
slov žijí s přítelem z jednoho důchodu a celý 
druhý důchod padne na sazenice, zahrad-
nické náčiní a  okrasné keře a  stromky. Její 
zahrádku bezpečně najdete, protože patří 
k  tomu nejkrásnějšímu na Jižním Městě. 
Když navíc vzhlédnete vzhůru, uvidíte kvě-
tinový balkón paní Kořenkové. Suma su-
márum jí to ročně stojí hodně přes 100 000 
korun.

Chceme proto založit tradici 5 000 korun na 
jednu zahrádku. O  příspěvek bude žádat 
správce zahrádky, který získá razítko by-
tového domu. Dotace by se měla vázat na 
jeden vchod, aby někteří vynalézaví spoluo-
bčané nežádali o  20 zahrádek před jedním 
vchodem. Tedy co domovní vchod, to jedna 
dotace.

My, co tu žijeme věříme, že díky nám Praha 
11 rozkvete a bude vám dělat ještě větší ra-
dost. Děkujeme za vaši podporu ve volbách.

Maruška Kořenková je vzorem pro Jižní Město, její zahrád-
ka je nejkrásnější na Praze 11

Vodní skluzavky pro děti v Centrálním parku
My co tu žijeme a  máme děti nebo pejsky, 
uvažujeme již léta, jak uchopit prostor mezi 
stanicemi metra Háje a  Opatov. Z  iniciativy 
našeho zastupitele Roberta Vašíčka došlo 
k výsadbě nových stromů a brzy vznikne so-
ciální zázemí včetně toalety.

Když se v Centrálním parku rozhlédnete, uvi-
díte lány trávníků, pár stromů a jinak holé nic. 
Proto jsme přišli s projektem úsporné, levné 
a přitom výrazné proměny ve skutečný park 
s atrakcemi pro děti, pejsky a seniory.

Pro děti chystáme vodní skluzavky, které vy-
užijí přirozené dominanty parku v  podobě 
zatravněných kopců. Ty vznikly při výstavbě 
sídliště a nabízejí přirozený terén pro jedno-
duchou vodní skluzavku, která bude začínat 
na kopci a končit pod kopcem v mělkém ba-
zénku, kde se neutopí ani malé děti.

Atrakce bude v  provozu od jara až do pod-
zimu pod dohledem kamery Městské Poli-
cie, takže i vaše děti budou zcela v bezpečí. 
Zdrojem vody se stane filtrovaná a vyčistěná 
spodní voda, která se sráží v tunelech metra 
a je dnes zcela bez užitku.

Voda z bazénku pak může být přirozeně bez 
čerpadel rozvedena prostřednictvím trysek 
jako závlaha záhonků a stromů v parku. Jedná 
se o  přirozený ekologický model, navíc jedi-
ným energetickým vstupem je vodní čerpa-
dlo, které vodu přečerpá na kopec na začátek 
vodní skluzavky. Ta se jistě stane nejoblíbe-
nější dětskou radovánkou na Jižním Městě.

Kolonáda porostlá břečťanem

Obyvatelé si nám stěžují na letní vedra v Cen-
trálním parku. Nezalesněná plocha funguje 
jako solární výheň a  spaluje veškerou trávu 
a  stromy. Rozhodli jsme se proto realizovat 
městskou kolonádu mezi stanice metra Háje 
a Opatov. Hlavní cesta v parku bude částeč-
ně zastřešena levnou dřevěnou konstrukcí, 
kterou naši zahradníci nechají zarůst popí-
navými rostlinami, například břečťanem, aby 

poskytovala stín a chlad i v  letních vedrech. 
Kolonáda bude samozřejmě stranově otevře-
ná, takže z  ní budete moci volně vstupovat 
na trávník a  užívat si čerstvou trávu a  nová 
pikniková místa.

Jak se vám naše plány líbí? Děkujeme za vaši 
podporu ve volbách.

Připravili jsme pro vás vizualizaci skluzavky v podmínkách Centrálního parku.

V zimě může být až 10 000 obyvatel Prahy 11 na ulici
Pomůžeme lidem včas a bez zbytečného odkladu

Vzhledem ke stoupajícím cenám elektřiny, 
zemního plynu, tepla, benzínu, nafty a  ze-
jména potravin se podle našich odhadů 
může ocitnout na ulici až 10 000 obyvatel 
Prahy 11. Vycházíme z  údajů ekonoma Lu-
káše Kovandy, který varuje před inflační spi-
rálou ještě na sklonku roku. Platby za ener-
gie a nájem se tak mohou až zdesetinásobit 
a zejména pro seniory bude taková situace 
likvidační. My, co tu žijeme jsme proto při-
pravili krizový plán na pomoc občanům 
Prahy 11.

Ihned po úspěšných volbách začneme praco-
vat na levnějších tarifech elektřiny a zemního 
plynu pro 35 000 jihoměstských domácností. 
Dosáhneme totiž na množstevní slevu pro 
průmyslové odběratele. Začneme okamžitě 
jednat o snížení cen svozu komunálního od-
padu.

Rozjedeme rozsáhlý sociální program pro 
rodiny na hranici bídy v  podobě odpuštění 
poplatků v  mateřských školách, odpuštění 
správních poplatků. Připravíme celodenní 
stravovací program pro sociálně slabé a jiho-
městské seniory ve školních jídelnách, aby se 
za minimální částky najedla celá rodina dvě 
teplá jídla denně.

Nakonec v  případě rodin s  dětmi nebo se-
niorů, kteří se ocitnou s odpojenou elektři-
nou a  zemním plynem, případně nebudou 
mít na zaplacení ústředního topení zřídí-
me v  objektech naší městské části ohřívár-
ny, kde se budou moci v  zimních měsících 
ohřát.

Nepodceňujte, prosím hospodářskou kri-
zi a  dluhovou spirálu. Je daleko jednodušší 
člověku pomoct, dokud má kde bydlet, než 
ho řešit jako bezdomovce na ulici. Proto vás 
snažně prosíme o  podporu naší kandidátní 
listiny MY CO TU ŽIJEME. Děkujeme vám za 
důvěru.

Hrdě neseme odkaz Milady Horákové
Naše nezávislá kandidátka občanů bez po-
litické příslušnosti spojila síly s  druhou nej-
starší českou politickou stranou. Česká strana 
národně sociální vznikla v  roce 1897 a  byla 
hybatelem vzniku samostatného Českoslo-
venska a věrným spojencem T. G. Masaryka. 
Jejím členem a místopředsedou byl také pre-
zident osvoboditel, Dr. Edvard Beneš. Z jejích 
řad se rekrutovali prvorepublikoví primátoři 
JUDr.  Karel Baxa, PhDr.  Petr Zenkl, dále na-
cisty později umučený JUDr.  Otakar Klapka. 
Obětí nacistů se za války stala i  známá po-
slankyně a bojovnice za práva žen a sociální 
problematiku Františka Plamínková.

Po roce 1945 JUDr. Petr Zenkl porazil komu-
nisty a opětovně se stal primátorem hlavního 
města Prahy. Velkými osobnostmi emancipa-
ce žen v životě českého národa byly poslan-
kyně Fráňa Zemínová a  Milada Horáková. 
První z nich odseděla po komunistickém puči 
10 let žaláře, druhá byla popravena za své de-
mokratické názory v roce 1950. Milost pro ni 
vyprošoval samotný Albert Einstein, leč bez 
úspěchu.

Poprava Horákové byla vykonána oběšením 
na dvoře pankrácké věznice 27. června 1950 
v 05.35 hodin ráno. Odsouzené bylo nasaze-
no škrtidlo a  pomocník kata tahal lanem za 
spoutané nohy. Horáková se udusila po té-
měř patnácti minutách od zahájení popravy.

„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, od-
cházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, 
budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti 
k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“

— Poslední slova M. Horákové

Navýšení parkovacích 
míst v každé ulici změnou 
dopravního značení
My, co tu žijeme jsme v  měsících květnu 
a červnu provedli audit všech 209 ulic a cel-
kem ve 153 ulicích jsme připravili změnu do-
pravního značení, kterým obyvatelé získají 
celkem 3 200 nových parkovacích míst.

Tak obrovského počtu parkovacích míst 
jsme dosáhli změnou dopravního značení. 
Ve většině případů se jedná o  změnu po-
délného stání na příčné stání. V ojedinělých 
případech se jedná o  zábory silnic, nepo-
užívaných cest a  odstranění zákazů vjezdů 
ke školám, kde je silnice dostatečně široká, 
aby při zachování obslužného charakteru 
poskytla ještě parkovací místa pro osobní 
automobily.

V  případě zkapacitnění velkoplošných par-
kovišť za pomoci jednoduché jednopatrové 
otevřené nástavby se zapuštěním přízemí do 
terénu tak, aby profil horního patra nenaru-
šoval krajinný ráz a vzhled sídliště docházíme 
k navýšení o dalších 10 000 parkovacích míst. 
A to je přesně tolik, aby se parkovací krize na 
Jižním Městě uvolnila.

Parkování za vás ve volebním období vyře-
šíme. Prosíme vás o  jediné. Přijďte v  rám-
ci společenské odpovědnosti k  volbám 
a zvolte MY CO TU ŽIJEME. Děkujeme vám 
za důvěru.

Proč je stavební uzávěra na Jižním Městě potřebná
Praha 11 je atraktivní lokalita. Naším prokle-
tím je metro. Výstavba u  stanice metra jistí 
vysoké zisky. Územní malovánky Magistrátu 

hlavního města Prahy dělají z Prahy 11 beto-
novou džungli. Jako jediná politická síla v Za-
stupitelstvu Prahy 11 bojujeme proti tram-
vajové trati na Jižák. Skutečným důvodem 
je příprava přepravní kapacity pro desetiti-
síce nových obyvatel Jižního Města, protože 
metro praská ve švech a více souprav metra 
už do podzemí ve špičce nenacpete. A není 
to jen metro a nová tramvajová trať. Na sta-
rousedlíky čeká past v  podobě mohutné 
přestavby klíčových stok, klíčových vodovo-
dů, to co je pod zemí přestane stačit svému 
účelu. Noví obyvatelé nám budou stát na 
našich parkovacích místech. A žádné modré 
zóny nová místa nevyrobí. My, co tu žijeme, 
prosazujeme změnu trendu v územním plá-
nování: nemocnici Jižní Město namísto no-
vých bytů, stavební uzávěry, regulační plány, 
spoluúčast stavebníků na veřejné infrastruk-
tuře (chceš stavět, tak zaplať silnici i  novou 
školu) a etapizaci územního plánu. Chceme, 
aby výstavba na Jižním Městě byla tak dra-
há, že se developerům nevyplatí. Napište 
vaše podněty, jak a kde zastavit výstavbu na 
rob.vasicek@seznam.cz.

Senátorský program najdete na www.vašíček.eu | Zadavatel/Zpracovatel: Bc. Robert Vašíček
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Developerská chobotnice dusí svými chapadly obyvatele Prahy 11

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.

Ghetto v objektech… (pokračování ze str. 1)

Přestavba ubytovny Sandra již spolykala 650 
milionů korun. Jako jediní jsme nikdy ne-
zvedli ruku pro tento projekt. Hájíme zájmy 
obyvatel Prahy 11. Odmítáme, aby se ostatní 
městské části zbavily svých potřebných na 
Prahu 11. Twin Opatov bude mít 160 byto-
vých jednotek v Sandře a 250 bytových jed-
notek ve vedlejším hotelu Opatov pro po-
třebné z  celého hlavního města jsou pomy-
slná dýka do zad obyvatel naší městské části.

My, co tu žijeme naprosto odmítáme ghetto 
na Praze 11 a obyvatele nezradíme. Magistrát 
chceme z  obou objektů vystěhovat a  vrátit 
jim zčásti hotelovou funkci, zčásti administra-
tivní funkce pro městskou část. Mohl by zde 
sídlit Klub seniorů pro Jižní Město I.

Najdeme vhodné využití v souladu se záko-
nem a především pro co největší klid taměj-
ších obyvatel. Žádné ubytovny, žádné ghetto. 
Pokud zjistíme, že budovy mají porušenou 
statiku, budeme usilovat o  jejich okamžitou 
demolici a nahrazení objektem nové radnice.

Nechceme ghetto v objektech Sandra a Opa-
tov. Podpořte nás, prosím, ve volbách 23. - 
24. září 2022.

Bc.  Robert Vašíček, autor petice „Ghetto 
na Praze 11 nechceme“ (2018) a „Ghetto 
v  objektech Sandra a  Opatov odmítáme“ 
(2022)

MY CO TU ŽIJEME nesouhlasíme s uvedenými stavebními záměry a budeme je efektivně blokovat ve volebním období 2022 – 2026.
Potřebujeme vaše hlasy, abychom výstavbu zcela zastavili.

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

Zdroj: Praha 11

1) Areál ledových sportů
2) Areál Praha West Investment
3) Bytové domy Benkova
4) Bytový dům Bachova
5) Bytový dům Na Horkách
6) Bytový dům Gemma (AB Gemma)
7) Bytový dům Chodov
8) SKYLINE Chodovec
9) Bytový dům Kotelna, ul. Gregorova
10) Bytový dům Milínská
11) Bytový dům Ovčárna, Gregorova ul.
12) Bytový dům Zdiměřická 1657/3
13) Bytový dům s obchodními jednotkami, 

Květnového vítězství 53 (tzv. Beseda)
14) Bytový dům Starochodovská
15) Bytový park Horní Roztyly
16) Bytový park Roztyly
17) Litochlebský park
18) Nástavba objektu č. p. 1743 - Domov pro 

seniory s pečovatelskými službami
19) Novostavba polyfunkčního objektu, 

Holušická ul.
20) Nový Opatov
21) Obchodní centrum Opatovská
22) Obytný soubor Blažimská (dříve Trojmezí)
23) Obytný soubor Chodovec

24) Obytný soubor REZIDENCE NODOM - 
Rezidence Výhledy Milínská

25) Obytný soubor Výstavní
26) Obchodní centrum Háje
27) Polyfunkční komplex Opatov
28) Polyfunkční objekt EGEM
29) Polyfunkční objekt Chodov
30) P + R Opatov
31) Přístavba a nástavba objektu č. p. 1828 pro 

bydlení a ubytování
32) Řadový pětidům Háje
33) Sportcentrum Háje, Multifunkční sportovní 

areál

34) Spořilovská - zakrytí
35) Stavba smuteční obřadní síně 

s kolumbáriem
36) TRAFOSTANICE
37) Viladomy Dunovského
38) Zdravotnické zařízení a Domov pro osoby 

se zdravotním postižením
39) Změna III. fáze záměru Centrum Praha 

Jih – Chodov
40) Rekonstrukce a dostavba telefonní 

ústředny (č. p. 1761) na rezidenční komplex
41) Park Háje - domov pro seniory
42) Milíčovský háj

Záměr výstavby 23 rodinných domů při ulici 
Exnárova.
43) Polyfunkční objekt Chodov při ulici 

Roztylská
44) Burger King
45) Viladomy Ke Stáčírně
46) Administrativní budova Roztyly Plaza
47) OPATOV II – BYTOVÝ DŮM
48) Přístavba a nástavba objektu kina Galaxie
49) Bytový dům Pištěkova
50) Administrativní objekt SEQUOIA Roztyly
51) Administrativní budova BLUE BUILDING 

Kaplanova

52) Polyfunkční dům MEDANO
53) Bytový dům Proklapal
54) MEDICAL SPA
55) Bytový dům Mejstříkova „U Raka“
56) Dům dentální péče Zakouřilova
57) Residence Tatarkova
58) Změna staveb v ul. Starobylá a Kryštofova
59) Háje - Thesea, bytový dům
60) Bytový dům Hráského


