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Proč jdu do politiky?

„Protože mám 14letého syna 
a chci, aby vyrůstal v zemi, 
kde se vyplatí pracovat a být 
úspěšný.“

Proč jdu do politiky?

„Rozumím školství a především 
ho chci rozvíjet. V této
oblasti pracuji již 28 let, nyní 
je potřeba skutečně mnoho 
změnit. Musíme ve školství 
produkovat lidi, kteří jsou 
potřební, uplatnitelní 
a neskončí na úřadu práce.“

Proč jdu do politiky?

„Budu usilovat o stát, který 
bude prosperovat. Jasné 
zákony, lepší podmínky pro 
ty, kteří chtějí pracovat a mají 
odvahu stát na vlastních nohou, 
podpora soběstačnosti 
a bezpečnosti jednoho každého 
z nás. Jsem ekonom a jdu do 
politiky poprvé a dokud ještě je 
čas dát věci do pořádku.“

Proč jdu do politiky?

„Náš stát je v rozkladu. Chybí 
zde morální hodnoty a vzory. 
Nejsem z těch lidí, kteří by 
nečinně přihlíželi. Chci, aby mé 
děti žily v zemi, na kterou mo-
hou být hrdé. Já pro to udělám 
maximum. A vy?“

Proč jdu do politiky?

„Budu dělat vše pro to, aby lidé 
mohli být hrdi na naši zemi. 
Již přes 20 let zaměstnávám 
mnoho lidí – zaměstnanost je 
naše jednoznačná priorita. Jako 
sportovec budu prosazovat 
dostatečné a spravedlivé fi nan-
cování sportu.“

Proč jdu do politiky?

„Nechci, aby tuto zemi řídili 
tuneláři, a odmítám, aby naši 
zemi ovládali lidé typu pana 
Dalíka a spol. Tato země 
potřebuje pracovité, slušné 
a inteligentní lidi, kteří již 
v životě něco dokázali, ať je 
to řemeslník, zedník, technik, 
podnikatel, či inženýr.“

Proč jdu do politiky?

„Pocit mé občanské nespoko-
jenosti narůstá. Oslovilo mne 
kdysi zenové úsloví: ‚Máš-li 
pocit, že je někde něco špatně 
a že by s tím měl někdo něco 
dělat, uvědom si, že i ty jsi ten 
někdo...‛ Nehodlám sedět 
a koukat či si stěžovat, musím 
něco udělat.“

Proč jdu do politiky?

„Chci, aby slušnost, odbornost 
a profesionalita opět měly 
veliký význam na naší politické 
scéně.“

Proč jdu do politiky?

„Chci být aktivní a prosazovat 
změny ve společnosti. Cítím 
potřebu co nejvíce přispět ke 
snaze o návrat k lidským hod-
notám a etice v podnikání 
i v běžném životě.“

Proč jdu do politiky?

„Myslím, že naši občané, fi rmy 
a celá společnost potřebují 
pomoc v oblasti dopravy, ať 
se jich to týká jakkoli. A já jim 
svou prací v politickém hnutí 
ANO chci a mohu pomoci. Chci 
pomoci všem, kteří chtějí jezdit 
bezpečně po našich silnicích, 
a zabojovat za zlepšení stavu 
naší silniční a železniční sítě.“

Proč jdu do politiky?

„Čest, slušnost a zodpovědnost 
jsou základními kameny nové 
politické kultury, kterou se 
snažím prosazovat v každo-
denním životě. Činy nejsou 
sliby.“

Proč jdu do politiky?

„Jsem srdcař politického hnutí 
ANO, absolutně věřím tomu, 
že společně změníme tenhle 
prohnilý systém! Největší 
potenciál hnutí je v samotných 
členech a sympatizantech, jsou 
to poctiví a skvělí lidé. Jsem 
rád, že jsem jedním z nich!“

43 let, manažerka, Benešov, 
členka hnutí ANO

53 let, ředitelka střední školy, 
Votice, bez politické příslušnosti

63 let, ekonomka, Dolní 
Chvatliny, členka hnutí ANO

39 let, OSVČ, Beroun, 
členka hnutí ANO

54 let, viceprezident FK Mladá 
Boleslav, Mladá Boleslav, člen ANO

57 let, lékař, Praha,
bez politické příslušnosti

57 let, novinář, Slaný,
bez politické příslušnosti

58 let, podnikatelka, Kladno, 
členka hnutí ANO

52 let, podnikatelka, Praha, 
členka hnutí ANO

53 let, fi nanční ředitel, Kolín, 
člen hnutí ANO

48 let, analytik, Milovice,
člen hnutí ANO

46 let, vedoucí organizace, 
Doubravčice, člen hnutí ANO
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