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NOVINY HNUTÍ ANO ZDARMA

Nebál jste se mezi lidi? 
Jak to myslíte? Proč bych se měl 

bát? Naopak jsem se těšil. Poslední 
dva roky jsem byl zavřený v kanceláři 
a řešil covid přes online konference.

Myslím to tak, že v minulosti 
na vaše mítinky chodilo i dost 
hejtrů. Pískali. Uráželi. Sem tam 
přiletělo i nějaké to vajíčko.

I teď nějací občas přijdou. V Brně 
pískali a měli transparenty, ve Žďá-
ru nad Sázavou se jich taky pár 
sešlo, ale žádné drama. Ty výjezdy 
s obytňákem jsou celkově nesku-
tečné. Lidi jsou úžasní. Na spoustě 
míst na nás čekají davy, vítají nás 
potleskem, smaží nám řízky, pečou 

koláčky nebo bábovky. Od chvíle, 
co přijedeme, nás vždycky obsypou 
a minimálně hodinu jsme v obležení. 
Je to jízda a já chci všem poděkovat. 
Vážím si toho, že za námi cestují, be-
rou si dovolenou nebo prostě jen při-
jdou ve volném čase.

Budete jezdit i přes léto?
Samozřejmě. Na začátku červen-

ce tam máme Plzeňský kraj, v půlce 
měsíce Středočeský, pak odjedu na 
týden na dovolenou, ale na konci mě-
síce zase vyrazíme. Náměstí, kulturní 
akce, kempy. Přesný harmonogram 
akcí bude postupně buď na našem 
webu, nebo třeba i na Instagramu, 
který jsem si nově založil.

„Ty výjezdy s obytňákem jsou neskutečné. Na 
spoustě míst na nás čekají davy lidí, vítají nás 
potleskem, smaží nám řízky, pečou koláčky 
nebo bábovky,“ říká Andrej Babiš o své cestě 
obytným vozem, při které už navštívil kolem 
70 českých a moravských měst a vesnic.
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A jde to?
Myslíte Instagram?

Ano, přeci jen už jste starší ročník 
a tohle je sociální síť pro mladé…

Kolegové mi s tím pomáhají, zvykám 
si, učím se, co patří na Instagram do 
takzvaného feedu nebo storíčka. Co 
a jak fotit. Znal jsem to ještě nedávno 
jenom od manželky a od dětí. Ale baví 
mě to a myslím, že nám to docela jde. 
Mám tam už skoro 20 tisíc sledujících.

Přijde mi, že jste trochu zmizel 
z ostatních médií. V televizi ne-
jste tolik vidět.

VÍTE ŽEVÍTE ŽE……

S OBYTŇÁKEM 
JE TO JÍZDA!  

DÍKY VÁM

Před námi jsou dva měsíce letních prázdnin 
a dovolených. A my jsme pro vás jako tradičně 
připravili vaše oblíbené noviny. Hlavní téma 
je samozřejmě obytňák, který bude i v létě 
brázdit české a moravské silnice a zastavovat 
se u vás. Tak hezké čtení, a odpočiňte si. 
Vláda toho pro lidi zatím bohužel moc nedělá, 
má teď plné ruce práce se zahlazováním 
vlastních skandálů. Zdá se tedy, že podzim 
bude pro všechny docela náročný.

Máme pro vás překvapení. Naše 
kampaň, ve které vystupují od-
vážní občané, aby řekli svůj 
názor na současnou vládu, po-
kračuje. Od 1. července se po 
celé České republice objeví 
nové billboardy. Tentokrát 
s lidmi, kteří vyslyšeli naši 
výzvu, že jim dáme prostor, 
jestliže je něco na součas-
né situaci štve. A věřte nebo 
ne, přihlásily se jich desítky 
napříč celou společností. My 

z nich dvanáct vybrali. Nafotili 
je. Natočili. A pan předseda 
Babiš jim za tu odvahu osob-
ně poděkoval. Tady je jen 
malá ochutnávka, první tvář, 
první slogan pokračování naší 
kampaně. Novinářům určitě 
udělá radost, protože ani jed-
na z nových tváří není členem 
hnutí ANO. Všichni se přihlásili 
sami, bez nároku na jakýkoliv 
honorář.



Ondřej Knotek  
Všichni Europoslanci ANO hlasovali proti 
zákazu prodeje nových aut se spalovacími 
motory  Ten má platit už od roku 2035. 
Bohužel návrh prošel, a to i kvůli hlasům 
nejednotné koalice � 
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CO ŘEŠÍ NAŠE

Naše rubrika se pořád ještě jmenu-
je Uteklo z Facebooku, ale upřímně 
– tohle je úlovek z jiné sítě. Andrej 
Babiš totiž před měsícem a půl 
rozjel Instagram a právě sem umís-
til v půlce června fotku se svou 
ženou Monikou, kterou na její na-
rozeniny překvapil a uspořádal ro-
dinnou oslavu na Vltavě. „Děkuji ti 
za všechno. Za to, že to se mnou 
vydržíš, za tvoji dokonalou péči 
o nás, za tvoji oporu,“ připsal pod 
fotografii. Co víc říct? Snad jen do-
datečně VŠE NEJ J

STÍNOVÁ VLÁDA

              Vláda má unikát.  
              Slevu, která zvýšila ceny
Slavné vládní řešení vysokých cen pohonných hmot dopadlo 
přesně, jak se dalo čekat. Absolutním fiaskem. Snížení spotřební 
daně o 1,5 koruny nepomohlo vůbec nikomu. Nikdo ji v podstatě 
nezaznamenal a už po týdnu byly ceny na svých historických 
maximech. „Říkám tomu Fialova hokejka. Když si vývoj cen 
představíte v grafu, tak uvidíte krátký a malý pokles, a pak to 
vystřelilo vzhůru na ceny, které tu nebyly nikdy v historii,“ říká 
k vývoji cen Karel Havlíček. Naše stínová vláda navrhla opatření 
po vzoru Německa, kde se ceny benzínu a nafty podařilo snížit až 
o 9 korun na litr. K tomu přidali i zásadní slevu na veřejnou dopravu. 
Měsíční jízdenku tam pořídíte za jednotnou cenu 9 eur! Vláda Petra 
Fialy se ale rozhodla jít vlastní cestou. Ceny benzínu neřeší a jako 
bonus zrušila slevy na jízdné pro studenty a seniory, které zavedla 
vláda Andreje Babiše. Jízdné teď kvůli tomu vyjde na dvojnásobek.

Ani ne po půl roce ve vládě je STAN rekordmanem v počtu kauz. 
Připomeňme si některé. Jen co skončily volby, zjistilo se, že jsou 
financováni tajemnými dárci z daňových rájů. Dále několikaměsíč-
ní cesta Jana Farského do USA, o které se voliči neměli dozvědět. 
Europoslanec Stanislav Polčák, který plánoval obrat obce o část 
jejich odškodnění po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. A teď 
ta poslední aféra. Něco, co tu ještě nebylo. 3K – korupce, konspira-
ce, kokain. Z policejních spisů vyplývá, že klíčoví lidé i ministři 
se stýkali s mafiány a kamarády Radovana Krejčíře. „Můžeme 
krást,“ říkali si prý do telefonu. Nejde jen o selhání jednotlivce, 
jak se to snaží zahladit třeba pan premiér. Podle policie měla jít 
část úplatků na dary pro celý STAN, kauza sahá až do nejvyšších 
pater politiky a stála už logicky místo ministra školství Petra 
Gazdíka. Ten se totiž s mafiány paktoval, scházel se s nimi v zabez-
pečených místnostech, volal přes šifrovaný mobil a navíc o tom ještě 
veřejně lhal. K tomu není potřeba nic dodávat.

Tweety. Často jediná šance, jak se dostat se svým 
pohledem do médií. Co v nich teď naši politici řeší? 
Logicky vládu, která pro lidi nedělá nic, šílené ceny 
energií, rostoucí inflaci i cenu pohonných hmot, 
ale samozřejmě i napojení STAN na organizovaný 
zločin a konec jejich ministra. Nejste na Twitteru? 
Vybrali jsme pro vás to zásadní!

TO SE NEPOVEDLOTO SE NEPOVEDLO

Alena Schillerová  
1. Nejvyšší inflace za 30 let
2. Chudne 94 % zaměstnanců
3. Lidé nemají jak platit účty za energie
4. Ceny benzínu jsou stejné jako před 
týdnem, kdy naběhla úžasná vládní pomoc
5. Ve stávkové pohotovosti už je kde kdo
6. Zemědělci demonstrují
A co na to vláda? Nic. Jedna velká NULA.

Karel Havlíček  
Rakouská vláda představila další opatření na pomoc domácnostem 
a firmám proti rostoucím cenám. 2krát více zadlužená země než ČR na ni 
vyčlenila 700 mld. Kč. Českou vládu největší zdražování za posledních 
30 let nezajímá. Lidi a podniky mají mlčet a držet krok.

Jana Vildumetzová  
Další ukázka neschopnosti Víta Rakušana. Před 14 dny tlačil na to, aby byl 
lex Ukrajina 2 přijatý ve Sněmovně hned. A byl. Od té doby leží v Senátu. 
A ministru vnitra je to jedno. Tak hlavně, že dnes zase pospíchá se schválením 
lex Ukrajina 3.

Karel Havlíček  
Korupce, konspirace, sexuální a drogové orgie u šedých eminencí STANu 
pětikoalici nevadí. A ani to, že součástí chobotnice mohou být i ministři. ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09 i Pirátům to přijde normální. Vládní poslanci byli proti projednání 
sněmovního bodu Organizované zločiny STANu.

Kamal Farhan  
Už teď je problém poznat rozdíl mezi oficiálním a parodickými účty Markéty 
Adamové Pekarové. Její aktuální výzva, aby stát privatizoval i to, co mu ještě 
zbylo, je toho názornou ukázkou. Zbavili jsme se rafinérií i zásobníků a nyní máme 
problém. A TOP 09 chce ještě privatizovat zdravotnictví.

Ondřej Prokop  
Navrhujeme MHD zdarma do konce roku 2022! MHD v Praze dnes není využí-
vané naplno. Pražané silně trpí inflační krizí. Jízdné zaplatí jen asi 10 % nákladů 
Dopravního podniku Praha. DPP a koalici to aspoň donutí hledat úspory. Praha 
má 70 mld. Kč hotovosti, kterou požírá 16% inflace, může si pomoc dovolit.

Robert Králíček  
V Partii na Primě sám 
premiér Fiala, v OVM 
na ČT ministr vnitra 
Rakušan. Bez jediného 
oponenta. V době, kdy 
se vládě sype, na co 
sáhne, skvělá a nezá-
vislá práce českých 
televizí. A takhle my si 
tady žijeme.

TO JE SKANDÁLTO JE SKANDÁL    

KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE   Z Karla Havlíčka, stínového ministra průmyslu, si v minulosti 
novináři a opozice trochu utahovali, že vede dvě ministerstva. Že to nemůže stíhat. Teď, když je 
v opozici, už se nesmějí. Maká, dře, neodmítne pozvání do žádné televize, na žádný rozhovor. 
Sám říká, že by v médiích už mohl přespávat. A do toho je aktivní na Twitteru a Facebooku. Na 
YouTube má dokonce svůj pořad NA ROVINU, kde se ho můžete živě ptát na vše, co vás zajímá. 
Občas sedne s Andrejem Babišem do obytňáku a vyráží za vámi.

Minimálně o tolik se 

chystá zadlužit Česko 

Fialova vláda do roku 2025. Vyplývá to alespoň z dokumentu, který 

potají vložil ministr financí do oficiálního registru dokumentů. 

A to je ještě těch 1 200 miliard jen střízlivý odhad, protože k tomu 

přĳdou náklady na vojenskou a humanitární pomoc Ukrajině. Když se 

to dozvěděl šéf opozice a předseda ANO Andrej Babiš, trefně 

poznamenal: „STRAŠILI VÁS PŘED VOLBAMI, ŽE BABIŠ ZADLUŽIL 

NÁROD NA GENERACE. PŘITOM JSME 6. NEJMÉNĚ ZADLUŽENÁ ZEMĚ 

V EVROPSKÉ UNII. A TY PENÍZE JSME DÁVALI ADRESNĚ, 

VŠICHNI VĚDÍ, KAM ŠLY. FIALOVA VLÁDA UDĚLÁ 

O 50 PROCENT VYŠŠÍ SCHODEK NEŽ MY. A POTICHOUČKU. 

BEZ KOMENTÁŘE.“ Plán této vlády zadlužit Česko 

o 1 200 miliard korun je o to horší, že nechystají 

žádnou pomoc lidem s drahými energiemi, drahým 

benzínem nebo s náklady na bydlení.

1200miliard 
korun

Kauza mafie STAN –  
návrat do divokých 
devadesátek

Vše nejlepší k narozeninám!
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To je fakt. Televize na nás v opozici to-
tiž dost kašlou. ČT nás ignoruje skoro 
úplně. Na Nově a na Primě je to lepší, 
ale taky mě třeba do živých vstupů už 
tolik nezvou. A když jsem pak měl je-
den na Nově přímo z festivalu Votvírák, 
protože členové vlády včetně pana 
premiéra Fialy účast odmítli, vyvolala 
moje kritika vlády dost velké pozdvi-
žení. Použil jsem tam slova z textu 
písně mé oblíbené kapely Mirai „Když 
nemůžeš, tak přidej víc“ a „Slovo nejde 
neexistuje“, protože tahle vláda není 
nikým řízená, nemá tah na branku a se-
bemenší ochotu lidem pomoct.

Že s nimi nejdete do nějakého po-
řadu, kde byste si před lidmi řekli, 
jak to kdo vidí.

To máte těžké, když se mě pan pre-
miér bojí. V březnu nás zvali do Partie na 
Primě. Na poslední chvíli jsem onemoc-
něl a musel se omluvit. Od té doby přišly 
ještě nějaké pozvánky, ale pan premiér 
je buď odmítl, nebo mi jako soupeře na-
bídli někoho jiného. Což jsem nechtěl. 
Čekal jsem na něj, na náš přímý souboj. 
Toho se ale bál, a tak to Prima vyřešila 
tak, že ho vzala do pořadu samotného, 
bez oponenta. Mně alespoň dali šanci 
to po telefonu okomentovat. 

To je zajímavé. A co byste mu řekl?
Poslechněte si záznam u mě na Fa-

cebooku z mého vstupu na CNN Pri-
ma News, najdete ho podle nadpisu 
KONSPIRACE, KORUPCE A KOKAIN. 
Hlavní ale je, že by to měl pan premiér 
řídit a jako prioritu by měl mít pomoc 
českým občanům. To se neděje. On 
umí hezky mluvit. Spolu s ministry bra-
vurně balamutí lidi, lžou jim, přivlastňují 
si naše úspěchy, a když jim něco dopo-
ručujeme, natruc to odmítají. Bohužel 
reálně pro ně ale nedělají nic. Pomoc 
rodinám a firmám je při téhle inflaci čis-
tá nula. A ano, schválili směšnou jed-

norázovou pomoc pro rodiny s dětmi, 
ale trvalo to šíleně dlouho. Navíc je to 
legislativní zmetek, který se musí ještě 
dopracovat.

Myslíte, že lidi už si to uvědomují?
Mluvím s nimi teď často a to heslo 

„Za Babiše bylo líp“ se už vžilo. Ne-
říkám, že současná vláda může za tu 
strašnou inflaci, nejsem jako oni. Ří-
kám jen, že lidem prostě nechtějí po-
moct. Nikdy jim na nich nezáleželo. Já 
jim pomáhal vždy. To byl můj úkol v roli 
premiéra. Bránit české národní zájmy 
a pomáhat lidem. Fialova vláda jen 

OBYTŇÁKEM  
PO ČESKÉ  
REPUBLICE

vysílá signály, schůzuje, debatuje, ale 
účinná pomoc pro občany není nikde. 

Ty problémy se jim dost kupí...
No jasně. Stávkovali už zemědělci, 

odbory stávkou hrozí pořád, proto-
že vláda se úplně vykašlala na učitele 
a další státní zaměstnance, které dohá-
ní pádivá inflace. Pak přijde Pekarová 
s nesmyslným nápadem, že stát prodá 
Budvar. Přitom je to symbol, naše ro-
dinné stříbro, které vydělává. Před lety 
jsme v podvodné privatizaci přišli o pl-
zeňský Prazdroj a tohle už si představit 
neumím. Za vlády hnutí ANO se nikdy 
nic nezprivatizovalo, tradiční strany 
v tom ale mají zkušenosti, těch tunelů už 
předvedly víc než dost. A k tomu všemu 
teď ta šílená kauza STAN, které se říká 
3K. Korupce. Konspirace. Kokain.

Hned druhý den jste vyzval minist-
ra vnitra Rakušana k rezignaci, že?

A co byste čekal? Jeho setrvání 
v té funkci je ohromné bezpečnostní 
riziko. Ještě než se stal ministrem, 
pokoutně donutil bývalého policejní-
ho prezidenta k rezignaci, reorgani-
zoval policii a účelově vyměnil vedení 
tajných služeb. Asi věděl, že se na 
STAN řítí šokující kauza pana Hlubuč-
ka. Není možné, aby Rakušan vedl 
resort, pod nějž spadá policie, která 
vyšetřuje klíčové členy jeho hnutí. 

CHODIT MEZI LIDI JE PRÁCE POSLANCE!  Za tím si Andrej Babiš stojí. 
Nejen protože mezi lidmi ho to prostě nabíjí pozitivní energií, ale hlavně 
proto, že s občany mluví o všem možném, ptá se jich na jejich představy, 
na problémy, s nimiž se jim pak snaží pomoct.

Není to moc přísné?
Není. On totiž o všem věděl, není 

pravda, že ne. Pražská radní Hana 
Marvanová mu před dvěma roky posla-
la dopis, kde ho na korupci na magistrá-
tu jasně upozorňovala. Místo aby s tím 
něco dělal, musela Marvanová STAN 
opustit. Pan Rakušan nejdřív říkal, že 
jeho hnutí žádné peníze od obviněného 
lobbisty Michala Redla nemá, a teď je 
přitom chce vracet. Všichni se mě ptali, 
co říkám na rezignaci ministra školství 
Gazdíka. Tvrdím, že byla nevyhnutelná. 
Má na hlavě snad tunu másla. A v po-
sledních dnech navíc prokazatelně lhal. 
Byl ale jen jedno chapadlo celého orga-
nizovaného zločinu a pan premiér Fiala 
tím, že ministra Rakušana nechává na 
vnitru, vlastně tyhle mafiánské a loupež-
nické praktiky STAN schvaluje.

Znamená to, že budete chtít pád 
vlády?

Pokud by za pár dní nezačínalo čes-
ké předsednictví v EU, tak bychom 
určitě iniciovali hlasování o nedůvěře 
vládě. A vystavili jí bilanční účet za šest 
měsíců vládnutí, který je katastrofální. 
Teď ale nechceme poškozovat image 
naší republiky v zahraničí, tak jak se to 
stalo v roce 2009. Premiér Fiala by ale 
měl konat a vyřešit tento problém s or-
ganizovaným zločinem odvoláním hnutí 
STAN z vlády.

pokračování rozhovoru ze strany 1  
S OBYTŇÁKEM JE TO JÍZDA! DÍKY VÁM

VZKAZY  
OD LIDÍ, KTERÉ  
NA CESTÁCH  
POTKÁVÁME

Byla bych hrozně 
ráda, kdyby pan 
Babiš byl premié-
rem, protože je to 
člověk, kterej nám 
tady vopravdu pomohl. To, co tam 
je teďko, to je prostě vopravdu 
špatný. A pokud se to nezmění, 
tak jsme totálně v háji.

VZKAZ Z RAKOVNÍKA

Jsme moc rádi, že za 
námi pan Andrej Babiš 
přijel. Jsme šťastný, pro-
tože pan Babiš je strašně 
moc fajn a fandíme mu.

JE STRAŠNĚ MOC FAJN

My jsme moc rádi, že 
jsme se sem dostali do 
Úštěka, že jsme viděli 
pana Babiše, že jsme 

se s ním mohli i vyfotit, a přejeme mu 
hlavně hodně zdraví, štěstí, aby to zdraví 
bylo. A za něj bylo opravdu líp.

VZKAZ Z ÚŠTĚKA Vydali 
jsme se 
do Počátek 
za panem 

Babišem. Udělali jsme si 
spolu fotku. Pan Babiš je 
moc milej a určitě bysme 
ho volili znova.

MOC DĚKUJU
Chtěl bych vzkázat panu 
Babišovi, že podnikám tři 
roky ve stavebnictví. Za 
jeho éry, za doby, kdy byl 
u vlády, tak se mi velice 
dobře dařilo a bylo to skvělý. Od tý doby, 
co to převzal pan Fiala, tak mě pohřbil 
a moje podnikání poslal někam.  
Děkuju za pozornost.

VZKAZ OD STAVAŘE!

Já vás třeba 
podporuju už 
hodně dlouho 

a hodně mně vadilo, když 
jste nevyhrál volby, a chtěl 
bych vám říct, že jste fakt 
borec a že jste úplně jinej 
oproti jiným politikům. Jste 
takovej víc člověk a máte 
smysl pro humor, takže jste 
prostě fakt borec.

JSTE ÚPLNĚ JINEJ

Přijela jsem pozdravit pana  
Babiše z Hanušovic. Mám ho ráda. 
Velice si ho vážím jako člověka  
a obdivuji jeho pracovní nasazení. 
A to je opravdu vražedné tempo.  
A věřím tomu, že bude náš nejlepší prezident.

POZDRAV Z HANUŠOVIC

Přeju mu zdraví, a aby 
tady ještě dlouho byl 
a chránil nás tady 
obyčejné lidi, protože 
on toho pro nás udělal, 

myslím si, že nejvíc ze všech politiků. 
A aby byl prezident, ale nejradši bych ho 
viděla ještě letos za premiéra.

PŘÁNÍ Z VYŠKOVA
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NATURA VIVA V LYSÉ  Na tuhle výstavu 
do Lysé nad Labem jezdí mezi zahrádkáře, 
rybáře, myslivce a včelaře Andrej Babiš pravi-
delně. Tentokrát s sebou vzal i Karla Havlíčka 
a v areálu strávili s návštěvníky výstavy  
skoro celý den.

VŠUDE NÁS ČEKAJÍ SPOUSTY LIDÍ   
V Podbořanech v Ústeckém kraji máme dlou-
hodobě velkou podporu a na místním Masary-
kově náměstí to bylo opravdu znát.  
Přišlo vás neuvěřitelně moc, díky za to!

OPĚT NA VOTVÍRÁKU  Festival, který má  

Andrej Babiš moc rád, si letos zase užil.  

Na koncertech, s fanoušky, ale i při živém  

vstupu do zpráv TV Nova, kde řekl, že  

současná vláda není schopná řešit  

problémy našich lidí a měla by přidat.

NESKUTEČNÝ VÝJEZD NA VYSOČINU  V Počátkách to byl jeden z vrcholů celého výjezdu. Na náměstí přivítali místní Andreje  Babiše potleskem a chlebem a solí. A když se dal do podepisování, začal hrát Karel  Gott Revival. Díky za vše, i vaše skvělé  koláčky z cukrárny na náměstí!

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA  Alena Schillerová  

je sice už jen stínovou ministryní financí, ale 

u brněnské přehrady za ní stejně chodila 

spousta lidí. Hlavní téma? Samozřejmě její  

recept na pomoc lidem v situaci, kdy každý 

den stoupají ceny snad všeho, na co  

si vzpomenete.

Při čtení cenovek na regálech v obchodech nejeden 
člověk nevěřícně kroutí hlavou, na benzínových pumpách 
jakbysmet, a to nás čeká ještě dražší podzim, kdy začne 
topná sezóna. Experti, ekonomové i komentátoři kroutí 
hlavou taktéž, a nejvíc snad my v opozičních lavicích, po-
něvadž po dvou letech covidu, kdy se občanům pomá-
halo v jejich krizových situacích, je tato vláda vůči volání 
občanů po pomoci zcela imunní. Jednoduše na občany 
kašle, a pokud se chlubí nějakou kosmetickou pomocí, 
tak je buď omezená (příspěvek 5 tisíc jen do 18 let), nebo 
nehmatatelná (odpuštění daně na pohonné hmoty, které 
není vidět), složitá (příspěvek na bydlení) a pomalá (zdra-
votně postižení by mohli vyprávět). 

Již při covidu jsme si vyzkoušeli, že ten, kdo rychle po-
máhá, dvakrát pomáhá. I proto preferujeme jako ostatní 
země v EU plošnou dočasnou pomoc, která je zkrátka 
nejrychlejší. Určitě si pamatujete, kdy ještě vláda Andreje 
Babiše rychle všem odpustila DPH na energie v listo-
padu a prosinci 2021, poněvadž chtěla lidem pomoci 
v začínající krizi a dbala na sociální smír. To však tato 
vláda zrušila. A ceny mezitím rostou, ostatní státy okolo 
nás plošně pomáhají, jen Fialova vláda ne. I proto máme 
v Poslanecké sněmovně více než čtvrt roku několik 
návrhů, které by pomohly plošně řešit problém drahoty. 
Kromě nulové DPH je to například odpuštění poplatku 
za obnovitelné zdroje energie (což není nic jiného než 
solární tunel). Vedle toho jsme do legislativního procesu 
dali jednorázový příspěvek 6000 pro seniory a pro rodiny 
s malými dětmi chceme naším zákonem navýšit rodičov-
ský příspěvek na 400 000 korun. 
Ani po půl roce nebyla schopna tato vláda přijít s něja-
kou pomocí pro zdravotně postižené. Ti si nemohou vzít 
druhé zaměstnání a rodiče postižených dětí už vůbec. 
Proto máme ve Sněmovně již dlouhou dobu návrh 
zákona, který zvýší alespoň příspěvek na mobilitu z 550 
na 2000 korun měsíčně. 
Nerozumíme této vládě. A ta zase nerozumí lidem.  
Nebo nechce. 

VLÁDA KAŠLE NA LIDI  

UDĚLAL JSEM SI RADOST  Andrej Babiš si koupil své první elektroauto, Enyaq Coupé RS iV. Čekal na něj přes půl roku a už   po prvních svezeních z něj byl neuvěřitelně  nadšený.

NA VAŠÍ STRANĚ

ZA BABIŠE BYLO LÍPČERVEN 2022

V kolika krajích 
už jsme byli  
s obytňákem?
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Na kolika místech už 
se obytňák zastavil?

69
Kolik koláčků  
už jsme rozdali?

5 950

Kolik knížek jsme rozdali?

27 000
Kolik čepic si lidi odnesli? 

3 000


