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MY CO TU ŽIJEME
křížkujte celou kandidátku

Noviny pro pejskaře na  
Praze 11, aby šli k volbám  
a volili MY CO TU ŽIJEME

Vážení pejskaři,

dovolte, abych se Vám představil. Jsem 
chovatelem dvou krásných bíglů, narodil 
jsem se na Praze 11 a již 8 let se veřejně 
angažuji ve prospěch pejskařů na Praze 
11. V roce 2014 jsem kandidoval za pej-
skaře a následující čtyři roky vedl subjekt 
Naše Praha 11. Na radnici jsme bojovali 
s Hnutím pro Prahu 11, které nám pejska-
řům škodilo prostřednictvím radní Šárky 
Zdeňkové. Její tehdejší snaha omezit po-
hyb pejsků pouze na vodítko jsme úspěšně 
rozporovali a získali podporu napříč zastu-
pitelskými kluby pro volný pohyb pejsků.

Po dvou letech jsme získali zastoupení v 
komisích při Radě městské části Praha 11. 
Po čtyřech letech jsme na březnovém za-
stupitelstvu v roce 2018 prosadili Usnese-
ní o zřízení psích hřišť na území městské 
části Praha 11. Je to důkaz, že jsme celé 
čtyři roky i bez zastupitelského mandátu 
hájili vaše práva a bojovali za psí hřiště. 
Nikdo jiný na zastupitelstvu z řad občanů 
nebyl slyšet.

Pokud sledujete záznam zastupitelstva, 
určitě jste slyšeli „Robert Vašíček, pejska-

ři“. V roce 2018 jsme získali dva mandáty v 
zastupitelstvu a dotáhli jsme do konce náš 
volební slib psího hřiště na Jižním Městě. 
V těchto volbách je třeba abyste jako je-
den muž a žena šli k volbám a zakřížkovali 
nahoře celou volební kandidátku Robert 
Vašíček – MY CO TU ŽIJEME.

Chceme vytvořit nová psí hřiště ve všech 
parcích a částech Jižního Města a vybu-
dovat spoustu zajímavých bezplatných 
služeb pro pejskaře. Pes je jediný hlídač, 
který po vás nechce finanční mzdu. Stačí 
mu voda, jídlo a vaše láska. Chceme pej-
skům vrátit úctu společnosti. Chceme, aby 
si pejskaři navzájem pomáhali. Budeme 
vždy stát proti snaze vymýšlet nové daně 
za vlastnictví psa.

Jsme tu, aby se Praha 11 stala rájem pro 
pejsky a jejich páníčky a navíc už víte, že 
naše podaná tlapka platí.

Robert Vašíček
předseda Spolku pejskařů
Tel.: 777 797 999  
lídr a zastupitel MY CO TU ŽIJEME, kandi-
dát na senátora ve volebním obvodu č. 19

Zadavatel/zpracovatel: Bc. Robert Vašíček

Chcete pohlídat pejska? 
Není problém

Pokud nás zvolíte, chceme při Úřadu 
městské části Praha 11 zřídit databá-
zi hlídačů pejsků. Ti by hlídali ostatním 
pejskařům jejich pejsky v době, kdy jsou  
v zaměstnání. Fungovalo by to následov-
ně. Oslovíme spoluobčany prostřednic-
tvím Pejskovin a vyzveme je, aby se přihlá-
sili do projektu hlídání. 

Vybereme vhodné chůvy pro jihoměstské 
pejsky a nabídneme vzájemně kontakty 
mezi hlídačem a majitelem pejska, který 
potřebuje pohlídat čtyřnohého mazlíčka. 
Dokonce i těm, kteří by nezvládali péči 
o pejska na plný úvazek se tak otevře 
možnost kontaktu s pejskem a vytvoříme 
nová přátelství mezi obyvateli Prahy 11. 
Pomozte nám s našim projektem a hlaste 
se na adrese

rob.vasicek@seznam.cz

P E J S K O V I N Y

Najděte s námi  
psí hřiště v Praze

Psím hřištěm či loukou můžeme nazvat 
prostor, který je určen psům k venčení bez 
vodítka. K výcviku jen ojediněle. Světové 
metropole prostřednictvím nich nabízejí 
vstřícnost vůči pejskařům, ale i těm, kteří 
kritizují psí exkrementy na chodnících. 

První specializované psí hřiště v USA bylo 
otevřeno již v roce 1979 v kalifornském 
Berkeley. Mezi první psí hřiště v České re-
publice patří hřiště na Proseku (Park Přá-
telství, Praha 9), které vzniklo v roce 2010, 
a hřiště v Úvalské ulici ve Strašnicích (Pra-
ha 10), které vzniklo o rok později.

Jaká je situace u sousedů na Praze 10?  
V Malešickém parku jsou dvě, pak zmí-
něné v Úvalské ulici ve Strašnicích, na 
Zahradním Městě – nad Jižní spojkou  
u ulice Želivecká, ve Vršovicích U Vršovic-
keho nádraží. 

Na psím hřišti v Úvalské je psí ráj oddělen 
obytným domem od hřiště pro děti. Na 
obou jsou hojně využívané herní prvky. Za-
tímco děti si hrají na pískovišti bez psích 
exkrementů, houpají se na houpačce, psi 
proskakují kruhy, prolézají prolézačky nebo 
běhají nahoru a dolů po překážkách. Po hři-
šti mají i možnost se jen tak proběhnout. 
Jsou tam i lavičky a odpadkové koše.

Psí hřiště pod patronátem zpěvačky Mar-
ty Kubišové se nachází v Praze 4-Podolí, 
poblíž Podolské vodárny, vedle senior-
parku. Na čtyřnohé návštěvníky tam čeká 
deset překážek, proskakovat mohou třeba 
gumovým kruhem od kola od vozu, lézt 
nahoru a dolů mohou po vyvýšených pře-
kážkách, skákat můžou na malé stolečky. 
Je možné tam i trénovat agility sport. 

Další psí ráj se nachází v Příborské ulici 
(Letňany), kde je jim k dispozici oploce-
ná travnatá plocha s herními prvky a la-
vičkami pro jejich majitele. Nebo v ulici 
U Meteoru (Praha 8), kde na pejsky čeká 
obrovská oplocená travnatá plocha.

Psi se mohou vyřádit i na oplocených lou-
kách v ulicích Bohnic Katovická, Ratibořská 
a Ústavní, v karlínské Invalidovně nebo na 
sídlišti Ďáblice U Jezírka, v ulici Taussigova 
(sídliště Ďáblice se nachází v Kobylisích). 
Dále v Čimicích, v Chvatěrubské ulici a také 
na oplocené louce za městským úřadem na 
Praze 8 (U Meteoru 6). Psí louka je i mezi 
ulicemi Tupulevovou a valem Malkovského 
v Letňanech. Bez jakýchkoli omezení se 
mohou psi pořádně proběhnout na velké 
psí louce ve Stromovce (Praha 7).

Psí louka je také v Praze 14 – na křižovatce ulic 
Hloubětínská a V Chaloupkách. Jedná se o 
oplocený prostor se sedmi prvky vhodnými pro 
agility, jsou kovové a s protiskluzovou gumou. 

Na Praze 11 se díky úsilí Roberta Vašíč-
ka nacházejí dvě psí hřiště, postavená v 
tomto volebním období: psí hřiště na ad-
rese Výstavní 1 a psí loučka s atrakcemi 
U Kunratického lesa. Teď potřebujeme 
vaši opětovnou podporu, abychom měli 
další psí hřiště i poblíž vašeho bydliště. 

Psí kotce u každé  
samoobsluhy nebo  

úřadu jsou naše vize

Stalo se vám někdy, že potřebujete nakupo-
vat, ale máte s sebou pejska? Potřebujete 
vyřídit něco neodkladného na úřadě? Ani 
tady vás s pejskem nevpustí dovnitř. Dílem 
je to zkušenost s nevychovanými pejsky, 
dílem byrokracie a hloupost, přebytečný 
strach z jiné bytosti. V případě samoobslu-
hy, obchodu s potravinami tuto obavu lze 
bezezbytku pochopit. Pes moc lidskou hy-
gienu nevnímá a tak by jistě ochutnal vše, 
co by mu přišlo do cesty a při procházce 
obchodem by nechal pár značek. 
Řešením by bylo umístit na pozemcích 
městské části Praha 11 při vstupu do vět-
ších obchodů a také u sídla radnice dobře 
stíněné kotce s uzamykáním, kde byste 
mohli svého pejska bezpečně ponechat. 
Pes čekající u obchodu je totiž lákavým 
soustem pro bezdomovce a zloděje všeho 
druhu. A že už bylo na Praze 11 ztracených 
pejsků. 

Ve chvíli kdy umístíte pejska do kotce, 
uzamknete ho pomocí klíče nebo číselné 
kombinace a vašeho pejska v dezinfiko-
vaném kotci hlídá kamera městské poli-
cie se záznamem, váš bezpečný nákup s 
pejskem může začít. Také při jednání na 
úřadech by veřejné kotce napomohly živo-
tu pejsků a jejich páníčků ve městě. Naše 
vize je otevřít první kotce již v roce 2023. 
Pojďte nás podpořit k volbám ve dnech 
23. - 24. září 2022.

Podpořte celou kandidátku MY 
CO TU ŽIJEME a do Senátu pro-
sím váš hlas v obou kolech a to 
23. -24. září a 31. září - 1. října 2022
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MY CO TU ŽIJEME
křížkujte celou kandidátku

Pejsci o samotě  
jsou problém

Ti z vás, kteří stejně jako já máte pejska 
z útulku jistě dobře víte, jak jednou opuš-
tění pejsci těžce snášejí samotu. Pejsci 
mně dali spoustu lásky, ale také povin-
ností a omezení. Tím hlavním je, že když 
někam jedu, jedou se mnou moji pejsci. 
Vybírám si hotel podle možnosti mít tam 
své čtyřnohé přátele. Zapomněl jsem, co 
je to cestovat letadlem, protože letecká 
přeprava psů je týrání. Jedu proto vždy 
autem. V mém autě vždy najdete psí klec. 
Naše jsem si práci, která mně umožňuje 
pracovat z domova, protože moji bíglové 
odloučení těžce snášejí. 

Ne každý má to štěstí jako já. Jste závis-
lí na svých pracích, brzy ráno vyvenčíte 
pejska a už vyrážíte do práce. Odpoledne 
či k večeru se vracíte domů a za dveřmi 
vás nadšeně vítá vaše chundelatá láska 
(omlouvám se naháčům a krátkosrstým 
za opomenutí). 

Někdy se ale stane, že namísto čtyřno-
hého přivítání na vás čekají vaši sousedi, 
kteří těžce nesou štěkot svého psa. Pa-
matuji si, jak jsem v době, kdy jsem ne-
měl pejska těžce nesl zpívajícího pudlíka. 
Ničím se neprovinil, akorát mu bylo doma  
o samotě smutno. 

Samota pejsků nemá jiné řešení než od-
stranění samoty. Zaujalo mě, když jsem 
poprosil souseda, který si kdysi stěžoval 
na štěkot mých pejsků, jak mě odpálkoval, 

ať se o to postarám sám. Pamatuji si také, 
jak soused nepejskař dokazoval ostatním, 
že můj pes štěká a dokazoval to tím, že 
klepal na dveře a čekal, že snad pes oněmí 
a bude na klepání mlčet.

Němá tvář je opravdu nevhodné ozna-
čení našich miláčků. Dokážou být upo-
vídaní přespříliš. Jak z toho ven? Máme 
řešení v podobě dog sittingu. Zkrátka to 
chce najít dobré sousedy a přátele na 
Jižním městě, kteří by chtěli pobýt po 
dobu naší nepřítomnosti s našim pej-
skem. 

Něco v tomto směru připravujeme. Byla 
by to databáze našich spoluobčanů, kteří 
by chtěli pomoct s hlídání pejsků. Máte-
li lepší řešení, dejte nám vědět na e-mail 
rob.vasicek@seznam.cz

Potřebujeme psí hřiště

V České republice žije v přepočtu na jed-
noho obyvatele nejvíce psů v rámci celé 
Evropy. Ve zhruba 4,5 milionech domác-
ností žijí téměř 2 miliony psů. Česko se 
také v celosvětovém měřítku řadí mezi 
špičku států s nejdelší kynologickou tra-
dicí. Je logické, že při tak obrovském 
množství psů dochází občas ke kolizním 
situacím. 

Zabránit tomu lze zřízením psích hřišť na-
příč Prahou 11 s následujícími funkcemi: 

- bezpečný prostor pro volný pohyb psů
- podpora výcviku, výchovy a socializace 
psů
- možnost tréninku asistenčních  
a pracovních psů
- prevence kolizních situací mezi pejskaři  
a nepejskaři 
- vítané místo majitelů psů k setkávání 
nízké pořizovací náklady
- možnost organizovaného výcviku psů 
pro veřejnost 
- možnost pořádání agility závodů 

Potřebujeme vaše hlasy. Na Praze 11 je 
téměř 10 000 platících pejskařů. Na po-
platcích ze psů se vyberou miliony korun 
ročně. Vidíte jediný důvod, proč by se ne-
měly využít na vybudování psích hřišť?

Nepotřebujeme žádný nový rozpočet na 
psí hřiště. Pouze důsledně využijeme pe-
níze vybrané od pejskařů pro pejsky. Se 
silou 10 000 pejskařů jsme schopni vyhrát 
komunální volby. Nezapomeňte, že jsme 
jedinou kandidátní listinou, která repre-
zentuje přímo pejskaře. Téma pejskařů a 
psích hřišť vnesl na Prahu 11 předseda 
Spolu pejskařů, Bc. Robert Vašíček. Ten 
je nyní lídrem nezávislé kandidátky MY CO 
TU ŽIJEME Přijďte nás podpořit v těchto 
volbách a nezapomeňte přitom na své pej-
sky. Další příležitost máte až za čtyři roky.

Psí hlídky pro větší  
bezpečnost Jižního města

Kriminalita na Praze 11 je možná jenom 
díky nevšímavosti nás občanů Prahy 11. 
Kolikrát projdeme kolem podezřelé oso-
by a otočíme hlavu, protože to není naše 
starost. Až do chvíle, kdy se sami staneme 
obětí přepadení, nebo nám vykradou, dům, 
byt nebo sklep. 

Všechny tyto rizikové situace řeší náš 
projekt Psích hlídek. Jeho popis najdete 
na www.psihlidka.cz Tento projekt zde již 
mohl čtyři roky existovat, pokud bychom 
lépe uspěli v minulých volbách. 

Základem projektu je vytvoření psích hlí-
dek při Úřadu městské části Praha 11. Je-
jich úkolem je rozdělit si rajóny, kam chodí 
venčit se svými pejsky a rozdělit si časy, 
kdy s nimi budou chodit venčit. 

Hlídka spočívá v procházce a venčení  
s pejskem v určeném rajonu, kde pejskař 
kontroluje zaparkovaná auta, nepořádek 
kolem popelnic, vandalismus, podezřelé 
chování kolemjdoucích a na případné ri-
ziko upozorní telefonicky nejbližší hlídku 

městské policie prostřednictvím dispečin-
ku. 

Takové venčení totiž dává původní smysl 
vlastnictví psa. Lidé si původně nepořizo-
vali pejsky jako svou lásku, protože v pra-
věkých dobách hledali lásku sami mezi 
sebou. Pes se jim hodil jako ochránce 
jejich domovů, upozornil na nově přícho-
zí, na přítomnost vlků, byl schopen bránit 
a dokonce vést stádo ovcí, koz a dalšího 
zvířectva. 

Vhodně vycvičený pes je něco jako body-
guard. A dokonce i maličký krysařík jsou 
vaše oči a uši šelmy, upozorní i na to, čeho 
si běžně nevšimnete. Konečně pro nepej-
skaře dávají psí hlídky stejný smysl jako 
pro pejskaře. Chrání totiž jejich majetek. 

Členové psích hlídek pak dostanou bonus 
v podobě měsíční odměny za svou práci. 
Uvažujeme buď odpuštění poplatku ze 
psa nebo pravidelnou měsíční odměnu., 
obojí na základě schválení zastupitel-
stvem městské části Praha 11. Přidejte 
se k nám a nezapomeňte jít 23. - 24. září 
2022 k volbám. Hlasujte pro bezpečnější 
Prahu 11.

Rakovina hrozí i pejskům

Bígla Shaggy nemám odmala. Odžil si té-
měř pět let s různými majiteli, kteří ho ne-
zvládali. Jeho povaha není určitě lehká, ne-
rad se podřizuje a taky mě jako jediný pes 
v mém životě pokousal. S tím jsem si ho 
ale bral, že to nebude procházka růžovou 
zahradou. 

Horší bylo, že můj bígl Shaggy má už 
pět let nádor na pohlavním údu. Od 
prvních chvilek jsme proto bojovali se 
zhoubnou nemocí. Naštěstí úspěšně. 
Když jsem si Shaggyho bral, živil se laci-
nými granulemi. Byl podvyživený a sla-
bý. Nejprve jsem vyměnil laciné granule 
za lepší českou značku. Uvádět ji zde 
nebudu. Zlepšení nepřicházelo a nádor 
stále rostl. 

Rozhodl jsem se proto krmit masem. Moje 
první pokusy začaly s masem pro pejsky, 
které jsem vařil a míchal s uvařenou rýží. 
Do toho jsem přidával granulát minerál-
ních prvků, abych nic nezanedbal. Nádor 
se přestal zvětšovat, ale počase opět za-
čal. 

Bylo načase postoupit ve zvykání na no-
vou stravu. Maso jsem přestal vařit a na 
místo toho jsem jej míchal s čerstvě uva-
řenou rýží. Shaggymu se to nejdřív nelíbilo, 
nebyl zvyklý jíst syrové maso. Pomohl hlad 
a zvědavost, nakonec si zvykl. 

Přemýšlel jsem , jak zastavit nádor a čím 
by se ještě v mé stravě mohl živit. Až pak 
mě to došlo. Jsou to sacharidy v rýži, navíc 
rýže obsahuje těžké kovy a kvalitu jejího 
pěstování přece z České republiky neuhlí-
dáme. 

Začal jsem proto rýži nahrazovat syrovou 
zeleninou, až jednoho dne dostal Shaggy 
naprosto syrovou směs mletého masa 
a syrové zeleniny. Zeleninu jsem vybíral 
podle druhů tak, abych vyvážil potřebu 
vitamínů. Jídlo pak dochucuji kurkumou, 
která funguje jako prevence žaludečních 
onemocnění a parazitů a také panenským 
olivovým olejem. 

Jako bonus přidávám příležitostně olej 
z tresčích jater nebo sardinky. Nestojí 
to moc, ale pro pejsky je to požehnání. 
Shaggymu aktuálně bude čtrnáct let. 
Netipovali byste mu to. Nádor rád uka-
zuju jako důkaz, že rakovinu lze zastavit 
vhodnou stravou. A to jak u pejsků, tak 
i u lidí. 

Kdybyste chtěli i vy poradit, neváhejte se 
na mě obrátit.

Přijďte k volbám 23. - 24. září 2022 
a volte MY CO TU ŽIJEME

www.mycotuzijeme.cz 



Senátorský program najdete na www.vašíček.eu

Robert Vašíček – MY CO TU ŽIJEME
Prosadíme pořádek! Čisté a bezpečné ulice! Zeleň namísto betonu! Úspory namísto dluhů! Stavební uzávěra! Konec developerů a jejich výstavby v našich 
ulicích! Ghetto v objektech Sandra a Opatov odmítáme! Lesopark Jižní Město! Opravíme všechny chodníky! Veřejné toalety zdarma v parcích! Nová psí 
hřiště! Navýšení parkovacích míst v každé ulici změnou značení! Odmítáme placené modré zóny! Kluby pro seniory! 5 000 korun na každou okrasnou za-
hrádku! Vodní skluzavky pro děti v Centrálním parku! Levnější kontejnery! Společný tarif na levnější elektřinu a zemní plyn pro 35 000 jihoměstských do-
mácností!  www.mycotuzijeme.cz s podporou Hnutí důchodců za životní jistoty  www.hnutiduchodcu.cz a Spolku pejskařů  www.spolekpejskaru.cz

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

MY CO TU ŽIJEME
křížkujte celou kandidátku

Psí záchodky proti všudy-
přítomným psím hovnům

Kritizovat umí každý, navrhnout řešení je 
ale daleko prospěšnější pro společnost. 
Pejskaře a nepejskaře nejvíc rozděluje pro-
blematika psích hoven a očůrávání rohů. 
Nenaděláte s tím nic. Pes na rozdíl od člo-
věka je tvor přirozený, chytrý od přírody a 
ví, že své teritorium musí několikrát denně 
označit. 

Pes je taky čistotný, všimněte si, že když 
už to váš pejsek doma nevydrží, najde si 
nějaké rozumné místo, například předsíň, 
ale nikdy se nestane, že by se vám vyka-
dil a vyčůral na pohovku, kam si páníček  
i pejsek chodí lehnout. 

Od znalosti pejsků už není daleko k řeše-
ní. Psí WC je v podstatě malé pískoviště,  
v jehož středu se nachází šedesát centime-
trů vysoký sloupek, takzvaný pisoár, který 
vypadá jako kryt lampy veřejného osvětlení. 
Rozdíl je v tom, že na tomto sloupku jsou 
úmyslně navrtané díry, které zachycují moč, 
která pak láká další psy. „Princip využívá 
přirozeného chování psů, pro něž je denní 
nutností označovat svůj revír močí. Vznikne 
tak pachová stopa, která je neodolatelným 
lákadlem pro další psy.

Když se to pejsek naučí, tak je to přínos 
nejen pro ostatní obyvatele města, ale  
i pro samotné majitele psů. Kolem psích 
záchodů zřídíme miniaturní pískoviště, 
kde lze písek měnit podobně  jako kočko-
lit. Pes zaujatý novými pachy pak s chutí 
udělá svou velkou potřebu právě zde. Pod-
pořte nás v naší snaze zavést psí záchody 
na Prahu 11.

Psí poplatek 5 let = zapla-
tíme vám operaci pejska

Více než polovina pejskařů přihlásila své 
miláčky na venkov k  příbuzným, případ-
ně poplatek ze psa neplatí vůbec. Chce-
me proto zatraktivnit a dát smysl tomuto 
poplatku také pro pejskaře na Praze 11. 
Pokud tedy budete platit alespoň 5 let po 
sobě na dotyčného pejska poplatek ze psa 
na Praze 11, budete mít nárok na peněžitý 
dar na veterinární operaci pro vašeho pej-
ska.

Psí poplatek 5 let… (pokračování ze str. 1)
Veterinární operace se stávají výraznou fi-
nanční zátěží, vždyť jen operace kyčelních 
kloubů vyjde na 60 000 korun. Spočítali 
jsme, žer pokud se nám podaří vybrat 3v – 
4 miliony korun ročně na poplatcích ze 
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.

Robert Vašíček dodržel slovo a zajistil psí hřiště v ulici Výstavní

Nová psí hřiště v Centrálním 
parku i na Jižním Městě II.

Od roku 2014 kandidujeme s podporu 
Spolku pejskařů a nasloucháme také 
lidem, kteří pejska nemají, ani o něho 
nestojí. Pro vzájemné soužití jsou psí 
hřiště skvělým nekonfliktním místem, kde 
se pejskař a nepejskař zkrátka nepotkají. 
Ve volebním období 2018 – 2022 jsme 
v souladu s naším programem prosadili 
výstavbu dvou psích hřišť na Praze 11.

Větší z hřišť vzniklo mezi ulicemi Opatovská 
a Výstavní na Hájích a je oplocené. Menší 

hřiště, které je neoplocené a má tedy spíše 
podobu psí louky, najdete mezi Mateřskou 
školou Hroncova a ulicí U Kunratického 
lesa. V případě menšího hřiště se jedná 
o náhradní lokalitu za původně plánované 
umístění hřiště u vrchu Chodová, kde si ho 
však místní občané nepřáli aproto jsme 
jim vyšli vstříc. 

Další velká psí hřiště chystáme v 
Centrálním parku poblíž Gymnázia Opatov. 
Lokalitu jsme pečlivě vybírali s ohledem 
na pohlcování psího štěkotu okolními 
budovami tak, abychom nesnížili kvalitu 
bydlení obyvatel Jižního Města. Schválení 
a výstavbu chceme zvládnout již na konci 
letošního roku.

Další velkým hřištěm, tentokrát pro 
obyvatele Jižního Města bude vulici 
Vojtíškova v sousedství velkoplošného 
parkoviště. Opat jsme volili takovou 
lokalitu, aby okolní stavby, terén a 
vysazená zeleň pohlcovaly psí štěkot. 
Psí hřiště musejít být místem zvýšení 
komfortu bydlení. 

Třetí velké psí hřiště bude v ulici Ryšavého 
poblíž páteřní komunikace tak, aby jej 
mohli užívat jak obyvatelé starých Roztyl, 
tak obyvatelé Horních Roztyl. 

Čtvrté psí hřiště vznikne hned vedle 
Parku u Chodovské Tvrze tak, aby psí 
štěkot opět nerušil tamější obyvatele. 

Myslíme samozřejmě také na obyvatele 
Chodovce a Kulatého Chodovce a proto 
v těchto lokalitách vzniknou další dvě psí 
hřiště. 

Nadále zachováme možnost volného 
pohybu psů, avšak případy, kdy pes 
bez vodítka fyzicky napadne člověka 
nebo jiného psa budeme důsledně 
řešit. Právě i kvůli těmto případům 
vznikají psí hřiště, která umožní vycvičit 
vašeho pejska takříkajíc v domácích 
podmínkách.

Bc. Robert Vašíček
předseda Spolku pejskařů
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MY CO TU ŽIJEME
křížkujte celou kandidátku

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

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.

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.

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.
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


