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LIDI CÍTÍ, 
ŽE NA NĚ 
SOUČASNÁ 
VLÁDA 
KAŠLE

ČTĚTE

rozhovor 

s Andrejem 

Babišem 

na str. 3

NOVINY HNUTÍ ANO ZDARMA

I VY ŘEKNĚTE NÁZOR NAHLAS
Trochu netradičně, trochu jinak vypadají tentokrát 
noviny hnutí ANO, které už jste v minulosti určitě 
drželi v rukou. Titulní strana je sestavená z tváří 
lidí, které v těchto dnech potkáváte na billboardech 
po celé zemi nebo ve videích na sociálních sítích 
a zpravodajských serverech. Lidí, kteří měli odvahu, 
nechali se nafotit a natočit, aby řekli nahlas svůj 
názor. A přidávají se další.
Máte taky chuť pojmenovat veřejně věci 
tak, jak jsou? Napište nám na e-mail 
predseda@anobudelip.cz. Rádi dáme hlas 
těm, co nejsou slyšet.



Andrej Babiš 
Kdyby pan Fiala a politici pětikoalice vynakládali do efektivního 
vládnutí tolik energie jako na výmluvy, za co 
všechno může Babiš, tak by hnutí ANO nikdy 
nemělo šanci. Ale jak říkal Werich, hloupost se 
fackováním nedá vyléčit. Tak nezbývá než čekat, 
až zase bude líp.

Alena Schillerová 
Dnes jsem ve Sněmovně navrhla, abychom přednostně řešili návrhy, 
které přímo pomohou lidem - snížení DPH na energie a na pohonné 
hmoty. Koalice to odmítla, pro ně je prý důležitější vyřizovat si účty 
s naší vládou a zrušit EET. To jen aby bylo jasné, kdo má jaké 
priority.
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CO ŘEŠÍ NAŠE

PRVOMÁJOVÁ 
PUSA 

„Chlapi, nezapomeňte té svojí dát 
pusu pod rozkvetlým stromem!“ 
napsal Andrej Babiš prvního květ-
na k fotce s manželkou Monikou. 
Druhý den ve svém internetovém 
pořadu Čau lidi dodal: „Tak dou-
fám, že jste to splnili, že nám 
naše partnerky budou vzkvétat.“ 
S Monikou tenhle rituál dodržují 
už bezmála 30 let, dokonce ani 
desetiletka ve vrcholné politice 
na tom nic nezměnila J

STÍNOVÁ VLÁDA

              Příspěvek 5000 korun 
              na dítě je v nedohlednu
Jestli je vláda v něčem skutečně dobrá, tak je to vysílání signálů. 
Nejčastější slova z úst ministrů a premiéra? Zanalyzujeme, 
připravíme, navrhneme, vypracujeme. Skutek ale žádný. Podobné 
je to i se slavným příspěvkem 5000 korun pro rodiny s dětmi. Vláda 
ho s fanfárami oznámila, aby ministři v následujících dnech přiznali, 
že vlastně nevědí nic. Z původně ohlášeného limitu příjmů do 
1 milionu korun ročně čistého se nakonec stal milion hrubého, a to 
rozhodně není nepodstatný rozdíl. Ministr Jurečka také nemá jasno, 
kdo příspěvek bude vyplácet, a tak nakonec připustil, že to není tak 
snadné, jak si to představoval. Chybí ale i to nejdůležitější, a to zákon 
nutný k vyplácení této podpory! Ten musí projít Sněmovnou, Senátem 
a následuje podpis prezidenta. 
Hnutí ANO samozřejmě pomoc lidem podpoří, ale ministři už by 
si mohli zvyknout, že nejdříve je potřeba věci odpracovat a až 
pak se s nimi chlubit. Jen slova totiž lidem nepomohou.

              Medaile pro nový 
              stavební zákon
Nový stavební zákon, který se svým týmem a s přispěním 
odborníků připravila a prosadila Klára Dostálová, získal 
prestižní ocenění Zákon roku. A vítězství to bylo drtivé. Zákon, 
který má konečně rozhýbat stavební řízení a zásadně zkrátit délku 
povolovacího řízení, obdržel od odborné veřejnosti 67,5 % všech 
odevzdaných hlasů. Druhá na pásce byla srdeční záležitost poslance 
Patrika Nachera Milostivé léto, které získalo 14 %.
„Já jsem za tu cenu opravdu vděčná, protože je to ocenění 
všech lidí, kteří nad tím strávili stovky hodin práce, a ten 
výsledek stojí za to. O to víc je absurdní dnešní snaha vládní 
koalice účinnost už přijatého zákona odložit a dál pokračovat 
v tom stávajícím stavebním marasmu,“ říká naše stínová 
ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. A má pravdu. Pirátský 
ministr Bartoš rozhodl, že rychleji podle nového zákona bude stavět 
jen stát, občané ale dál budou běhat po úřadech a shánět desítky 
razítek.

Pravidelně každý týden po jednání české vlády 
zasedá stínová vláda hnutí ANO. Probírá vše, co 
zaznělo na jednání ministrů, analyzuje to a pak na 
tiskové konferenci kritizuje, chválí a představuje 
vlastní návrhy. To samé dělá i na sociální síti Twitter. 
Nemáte ho? Tak tady jsou nejzásadnější tweety 
našich stínových ministrů z posledních dní.

11. května oslavilo hnutí ANO 

kulaté narozeniny. Dnes má 2617 

členů a 252 místních organizací, 

kromě toho spolupracujeme 

s řadou nestraníků. OBCE PO CELÉ 

ZEMI VEDE 78 NAŠICH STAROSTŮ, 

V BARVÁCH HNUTÍ ANO PŮSOBÍ 

13 PRIMÁTORŮ A 3 HEJTMANI. A SAMOZŘEJMĚ ZŮSTÁVÁME 

SE 72 POSLANCI NEJSILNĚJŠÍ STRANOU V POSLANECKÉ 

SNĚMOVNĚ. OD ROKU 2013 JSME VYHRÁLI OSMERY VOLBY 

ZA SEBOU, 8 LET JSME BYLI VE VLÁDĚ, Z TOHO 4 ROKY 

JSME KABINET VEDLI. V loňských sněmovních 

volbách jsme na počet mandátů také zvítězili, 

tradiční strany musely vytvořit pětikoalici, 

aby nás udolaly, protože samy o sobě 

neměly šanci.
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TO SE POVEDLO

Alena Schillerová 
Koalice bere pojišťovnám 
14 mld. korun. Z těch 
peněz je hrazena zdrav. 
péče a ve zdravotnictví 
se to projeví. My jsme 
platby navyšovali, proto 
pojišťovny mají rezervy, ale 
ty nejsou nekonečné. Je 
třeba pravidelně valorizovat. 
Musíme zdravotníkům 
pomáhat, ne celý systém 
ohrožovat.

Robert Králíček 
Pan ministr Nekula začíná být mým nejoblíbenějším ministrem. To, 
co dokáže vymyslet za šílenosti, se jen tak nevidí. Nejdřív kontrola 
marží. O ničem. Pak chtěl lidem sáhnout na slevy. AU. A teď přišel 
s nápadem na stěhování úředníků na Moravu. Taky se tak bavíte, 
pane premiére?

Karel Havlíček 
Pokud chceme pomoci domácnostem, snižme jim daně a poplatky. Pokud 
chceme udržet firmy, kompenzujme jim vysoké vstupy a uvolněme trh práce. 
Pokud nechceme pomoci, pak to řekněme a neprovokujme „deštníky proti 
drahotě“ a podobnými šidítky.

Jana Vildumetzová 
Zatímco ministr Rakušan tvrdí, že strategie zvládání migrační krize ještě 
není hotová, že zatím jsou jen strategická východiska, která  se dopracují, 
tak ministr Bartoš teď ve Sněmovně řekl, že strategie už je. Nemůžete se, 
prosím, nějak domluvit? Takto to vypadá, že tu někdo lže.

Richard Brabec 
Fialova vláda měla před pár týdny šanci podpořit snížení ceny emisních 
povolenek při projednávání nařízení o tržní stabilizační rezervě v EP. Dokonce 
padl i návrh na zastropování ceny povolenky. A co myslíte…? Vláda všechny 
návrhy na snížení ceny odmítla!

Klára dostálová 
Kocourkov. Sněmovna 
hlasy vládní koalice odložila 
účinnost nového stavebního 
zákona, který nedávno 
získal ocenění Zákon roku. 
Namísto zrychlení stavebního 
řízení zůstáváme v tom 
stavebním marasmu, kdy
k získání povolení je potřeba 
desítek razítek.
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Tak co ten obytňák. Už s ním 
vyrazíte mezi lidi?

Ano, už je připravený, polepený, 
dokonce jsem si ho zkoušel řídit 
a dnes ráno vyrážíme směr jižní 
Morava, kde strávíme celý týden 
mezi lidmi. (Pozn. red.: rozhovor byl 
dokončen v pondělí 16. 5.) Těším 
se a přiznám se, že jsem dost zvě-
davý na reakce.

Už jste takové velké auto někdy 
předtím řídil?
Ne, ale myslím si, že jsem docela 

dobrý řidič a neměl by to snad být 
problém. Navíc jedu s kolegy, bu-
deme se střídat. 

A to v něm budete i spát?
Určitě se chystám v něm i pře-

spat, uvnitř jsou postele, WC se 
sprchou a kuchyňka, kde budu 
lidem vařit kafe. Ale ne vždy. Na 
cestě máme objednané i penziony. 
To auto je pro mě hlavně tako-
vá pojízdná kancelář. Každý týden 
jsem v Roudnici nad Labem, kde 
mám poslaneckou kancelář, a jezdí 
tam za mnou i lidé z druhého kon-
ce republiky. Tak teď jedu konečně 
já za nimi. Jako premiér jsem na 
to neměl tolik času, hlavně kvůli té 
šílené pandemii.

Novináři určitě řeknou, že je to 
start prezidentské kampaně.
Jasně, to řeknou, ať udělám co-

koliv. Dokážete si představit, jaká 
by to pro ně asi musela být nuda, 
kdybych nekandidoval? Co by dě-
lali? Po kom by se vozili? Ale musí 
si počkat. Já se rozhodnu až těs-
ně před termínem pro přihlášení 
kandidátů. Proberu to doma a pak 
o svém rozhodnutí budu všechny 
informovat.

Takže teď jedete jako opoziční 
lídr?
Jako lídr hnutí ANO a poslanec. 

Jako člověk, který absolutně ne-
chápe, co předvádí současná vlá-
da. Chci mluvit s lidmi, slyšet, jak 
se na jejich rodinných rozpočtech 

už teď projevuje růst cen. Jeden 
nedávný průzkum potvrdil, že ros-
te počet domácností extrémně za-
tížených výdaji na bydlení, už je 
to 28 %, tedy skoro třetina. Nej-
těžší je to pro důchodce a rodiny 
s dětmi s nízkými příjmy. Bohužel 
je jasné, že i kvůli nečinnosti sou-
časné vlády se situace bude dál 
zhoršovat.

Ale vláda říká, že lidem dá téměř 
100 miliard korun a že pomáhá 
cíleně.
Jo, to vláda říká. Dokonce si 

na ty svoje výmysly udělala web. 
Zeptejte se těch lidí sám, jaká je 
realita. Jakou pomoc už opravdu 
mají? Oni je pouze odkazují na 
dávky a podpory, co už fungují 
dávno. Naopak aktivní pomoc pro-
ti drahotě od této vlády na tom 
webu prakticky nenajdete. Třeba 
důchody. Naše vláda v minulosti 
důchodcům přidávala i nad rámec 
zákona, abychom ten historic-
ký dluh tradičních stran dohnali, 
a 5koalice to vždycky odmítala. 
Jenže na to teď zapomněli a jen 
se chlubí, že důchodcům přihodí 
47 miliard. Přitom to musí udělat 
ze zákona. Zbytek té jejich pomo-
ci lidem taky buď připravila naše 
vláda, nebo to ještě neschválila 
Sněmovna. A ty zmatky a chaos 
kolem všeho?! Když ministr Jureč-
ka přiznal, že plošná pomoc by 
byla jednodušší, což říkáme celou 
dobu, musel jsem se smát. Nejen-
že by byla jednodušší, ale hlavně 
výrazně rychlejší. Fialova vláda to 
prostě neřeší, nechala inflaci volný 
průběh a dnešních 14,2 %, což 
je třetí nejhorší v EU, nemusí být 
vůbec konečné číslo.

Vy máte nějaké své návrhy. Před-
stavili jste těch 12 bodů proti 
chudobě, co s nimi je?
Jsme opozice, takže není snad-

né prosadit naše návrhy. My jsme 
vládě x-krát řekli, jak to mají 
udělat, abyste nemuseli nikam 
chodit. Jednoduše na faktuře 

za elektřinu, plyn a topení škrtnou 
pro lidi platbu za obnovitelné zdroje 
a DPH. Jenže oni nám nenaslou-
chají. Všechno od Babiše automa-
ticky odmítají.

Ale své návrhy podávat můžete?
Jasně. Podáváme je, ale, jak už 

jsem řekl, vláda shodila náš návrh 
na nulové DPH na energie a na 
pohonné hmoty. Svolali jsme mi-
mořádnou schůzi kvůli rostoucím 
cenám potravin. To taky zazdili. 
Přesto navrhujeme další věci. Mi-
mořádný příspěvek pro důchodce 
nad zákonnou valorizaci ve výši 
6 tisíc korun. Zvýšení rodičovského 
příspěvku z 300 na 400 tisíc ko-
run a zvýšení příspěvku na mobilitu 
z 550 korun na 2 tisíce měsíčně. 
Budeme to prosazovat.

Vláda říká, že na to nejsou pení-
ze, že se zadlužíme ještě víc.
Vláda bohužel říká spousty ne-

smyslů. Že za všechno může Ba-
biš. Že jsme zadlužili naši zemi. 
Přitom zadlužení České republiky 
je 6. nejnižší v EU. Obviňují nás 
z toho, že jsme během covidu dali 
peníze lidem, abychom je nenechali 
padnout, a kvůli tomu je vyšší infla-
ce. Hloupost. O to víc úsměvné je, 
že pan Fiala v posledních měsících 
odmítal plošnou podporu a teď ji 
pro rodiny s dětmi vlastně chystá. 
Fajn, já jsem rád, ale to podle jeho 
logiky inflaci nenavýší?

To je asi na debatu ekonomů…
Víte, co je zásadní a na co novináři 

zapomínají? ODS a ČSSD v minulosti 
levně rozprodaly za hubičku skoro 
všechno, co nebylo přibité k zemi, 
včetně energetické infrastruktury 
nebo bank, a nevratně poškodily 
české zemědělství a potravinářství. 
Rok co rok z bohatství, které tu 
v Česku vyprodukujeme, odchází do 
zahraničí 250 až 280 miliard korun ve 
formě dividend. To je skutečný účet 
za vládnutí ODS a dalších tradič-
ních stran, kvůli kterým teď 
nemáme nic, a ne-
můžeme tak třeba 
ČEZu mluvit do 
ceny elektřiny 
a plynu.

Pět měsíců je Andrej Babiš šéfem nejsilnější opoziční strany. 
Někdo říká, že jde do vlády příliš tvrdě, další si stěžují, 
že není slyšet jako dřív. „Média nás kritizovala ve vládě 
a kritizují nás i teď. Našim návrhům vůbec nedávají prostor,“ 
říká v rozhovoru šéf hnutí ANO.

LIDI CÍTÍ, ŽE NA NĚ 
SOUČASNÁ VLÁDA KAŠLE
O DRAHOTĚ, KTEROU NIKDO NEŘEŠÍ, O NEZVLÁDNUTÉ 
INFLACI, O KAMPANI, KTERÁ NOVINÁŘŮM NEDÁ SPÁT

A kde konkrétně byste tedy 
vzal peníze na všechny ty vaše 
nápady?
Podle vlastních prognóz má stát 

vybrat kvůli vysoké inflaci 69 mi-
liard na daních navíc, možná až 
100. To by měli vrátit lidem. Vlá-
da má navíc k dispozici v násle-
dujícím období zhruba 2260 mi-
liard příjmů rozpočtu z fondů EU, 
Modernizačního fondu EU nebo 
třeba právě z dividend ČEZu, 
který má mít historicky rekord-
ní zisk. Konkrétní formu ploš-
né pomoci už představilo 24 
zemí z 27 v celé EU. Jen 
naše vláda se krizí chce 
promlčet.

O tomhle je vlastně i ta 
vaše kampaň, že ano?
Ta spojuje dvě věci. Mé-

dia nás kritizovala ve vládě 
a kritizují nás i teď. Našim 
návrhům vůbec nedávají pro-
stor. Navíc se na nás obra-
cela spousta lidí osob-
ně, na sociálních sítích, 
píšou maily, že jsou 
nespokojení s tím, jak 
na ně současná vlá-
da kašle. Že by chtěli, 
aby to bylo někde slyšet, 
protože média o tom moc 
nemluví. Tak jsme jim dali 
prostor.

Hlásí se vám i další lidi, 
budete je zapojovat do kam-
paně?
Hlásí. Aktuálně asi dalších 50 

lidí. Média teď kritizovala, že tam 
máme členy hnutí, ano, je jich 
tam šest z devatenácti. Už jsem 
si zvykl, že se vždy nějaká kritika 
objeví. Ta odvaha lidí, kteří do toho 
šli nebo teď chtějí jít, je o to víc 
neuvěřitelná, protože každý, kdo se 
spojí s Babišem, pak trpí. Teď jdou 
novináři po těch, co už v kampani 
jsou. Proto díky všem, co se nebojí 
nahlas říct svůj názor.

A co vy? Zvládáte ten 
tlak? Měl jste nějaké 
zdravotní potíže.

To už je snad pryč. Mám před 
sebou ještě pár vyšetření, trochu 
jsem změnil stravování, ale celkově 
je to lepší a lepší. Cítím se dobře, 
už jsem na své váze, když jsem šel 
do politiky.

Andrej Babiš má už roky Twitter a Facebook, který určitě sledujete. 
Teď spouští nový kanál, Instagram, jako asi poslední politik v Česku.
Vyráží ve svém novém obytňáku mezi lidi a Instagram bude takový jeho 
cestovní deník, kam bude dávat věci z cest, a taky cokoliv ho napadne.
Tady máte odkaz: www.instagram.com/AndrejBabis
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PATRIK 
NACHER
poslanec
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PRO RADOST  Pro víc než 350 českých a ukra-jinských maminek samoživitelek s dětmi připra-vila Nadace Agrofert společně s dobročinnými organizacemi Dům Dobra a Kroky Dobra výletní plavbu po Vltavě.

SEZONA ZAHÁJENA  Po dvou letech pandemie 

to v Karlových Varech opět žije. Při slavnostním 

zahájení lázeňské sezony nechybělo tradiční 

svěcení pramenů ani průvod družiny Karla IV.

VARY SLAVÍ  Andrej Babiš s Janou Mračkovou Vildumetzovou se sešli u koně J V Karlových Varech byla odhalena jezdecká socha zakla-datele města Karla IV. „Moc jsem si to užil a bylo mi ctí na tu nádhernou sochu přispět,“ nechal se slyšet Babiš.

NASLOUCHAT LIDEM  Radek Vondráček 
zajel do městského obvodu Ostrava-Jih, který 
část peněz vyhradil na projekty občanů. Parti-
cipativní rozpočet, kdy lidé spolurozhodují 
o investicích města, by chtěl pomoci 
zavést i v rodné Kroměříži.

MAJÁLES  Reprezentační maškarní ples Majáles v Třebíči organizovala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. „Atmosféra byla úžasná,“ děkovala za pozvání Alena Schillerová. 

STYLOVĚ  
Karel Havlíček, 

jak známo, rád 

cestuje po kra-

jích lokálkami, 

společnost mu 

dělá jeho fenka 

Bettyna. Na 

Zelený čtvrtek 

poslali pozdrav 

z Českého 
Krumlova.

JAKO DOMA   
Každé pondělí 
úřaduje bývalý 
premiér Andrej 
Babiš ve své 
poslanec-
ké kanceláři 
v Roudnici 
nad Labem. 
A pokaždé 
se tam dveře 
netrhnou J

„Milostivé léto je jedním ze způsobů řešení exekucí v ČR a já jsem 
hrdý na to, že jsem se na tom mohl významně podílet. V prvním kole 
byly ukončeny desítky tisíc exekucí. A pozor! Ve středu 11. května 
vláda schválila 2. díl Milostivého léta, které by mělo proběhnout 
v období od 1. září do konce listopadu 2022.
Jde o možnost ukončit exekuci ve vztahu k veřejnoprávním 
věřitelům (zdravotní pojišťovny, kraje, obce, ústřední orgány, Česká 
televize, Český rozhlas, veřejné vysoké školy, městské dopravní 
podniky apod.) zaplacením jistiny (původní dluh) a základní odměny 
pro exekutora (1500 Kč + DPH). Pomáháme tím věřitelům 
i dlužníkům a kultivujeme prostředí exekucí a insolvencí.

Milostivé léto 1 probíhalo v období mezi 28. říjnem 2021 
a 28. lednem 2022. Podařilo se pomoci mnoha lidem. Jen 
u pražského dopravního podniku (DPP) využilo Milostivého léta 
bezmála 14 tisíc dlužníků a díky tomu od nich DPP získal přes 14 
milionů korun, které by od dlužníků asi nikdy neobdržel.
Milostivé léto 2 jsme vylepšili o momenty, které dělaly potíže 
– explicitně je v zákoně napsáno, že penále u zdravotních 
pojišťoven je příslušenství, nikoliv jistina, aby to opět nebylo 
záminkou, jak vše obcházet. Exekutoři mají nově 15 dnů na 
odpověď dlužníkovi na jeho žádost o vyčíslení dlužné jistiny. 
Zároveň ale, vzhledem k časovému omezení, se prodlouží pro 
dlužníka doba Milostivého léta o počet dnů, o které obdrží od 
exekutora odpověď později než za oněch 15 dnů.
Vzhledem k tomu, že tuto novelu budeme ve Sněmovně probírat 
v květnu nebo červnu, bude tentokrát i dost času na komunikační 
kampaň a hlavně na to, aby dlužníci měli šanci získat prostředky na 
uhrazení jistiny ve vyšších hodnotách.“
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MILOSTIVÉ LÉTO 
BUDE POKRAČOVAT!   

JARNÍ ZEMĚDĚLEC je název největší zahrad-

nické a zemědělské události v Lysé nad Labem. 

Letos měla výstava už 54. pokračování. 

Na své si přišli všichni milovníci 

zahrádkaření a přírody.

NA VAŠÍ STRANĚ

ZA BABIŠE BYLO LÍPKVĚTEN 2022




