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Na billboardech říkáte, že 
budete bojovat za nižší 

náklady Pražanů…
Špatně jste si to přečetl, stojí 

tam, že bojuju. Dělám to totiž 
celou dobu, co jsem v politice, 
a dělal jsem to ještě předtím. 
Zorganizoval jsem například an-
ketu o nejabsurdnější bankovní 
poplatek, zapojovaly se do ní 
tisíce lidí, čímž jsme donutili 
banky řadu těch nejhloupějších 
poplatků zrušit. Třeba poplatek 
za příchozí platbu. V politice 
zase bojuju za ochranu spotře-
bitelů, proti „energošmejdům“ 

O Patriku Nacherovi se říká, že patří mezi nejurputnější 
poslance a pražské zastupitele. I z opozice se mu podařilo 
mnohé, vyřešil mj. odpuštění nesmyslných dětských dluhů 
nebo zapojení Dopravního podniku do akce Milostivé léto. 
Teď je kandidátem na primátora za hnutí ANO. A co si bu-
deme povídat, jeho energii a zkušenosti Praha potřebuje.

pokračování čtěte na straně 3

MHD zdarma?
Ano. Dočasně, jen na příští rok. 

Podívejte se do Německa, tam 
za 220 korun měsíčně jezdíte 
po celé zemi. Španělsko zavedlo 
bezplatné vlaky právě proto, aby 
lidem snížilo rostoucí náklady. My 
chceme jít stejnou cestou. Navíc 
to uleví osobní dopravě. Pro lidi 
je to přirozená a pozitivní moti-
vace, proč autem při současných 
cenách benzínu nejezdit.

Co tam máte dál? 
Hodně se zaměřujeme na sídliš-

tě, na ta se teď koalice úplně vy-
kašlala. Vím, o čem mluvím, dlou-
ho jsem žil na Proseku. Chceme 
je revitalizovat, opravovat a stavět 
dětská hřiště, rekonstruovat vesti-
buly. Navýšíme počet parkovacích 
míst, postavíme lehké parkovací 
domy. A změníme také systém 
parkovacích zón.

ZÁŘÍ 2022  |  Komerční sdělení

Noviny hnutí ANO 

DŮLEŽITÝ  DŮLEŽITÝ  
VZKAZ VZKAZ 
LÍDRALÍDRA

Patrik Nacher:   
SNÍŽÍM PRAŽANŮM 
NÁKLADY

nebo za kultivaci exekucí. Výsled-
kem je i teď probíhající Milostivé 
léto.

Dobře, ale předpokládám, že 
v tom chcete pokračovat, pokud 
se stanete primátorem. 
Já v tom budu pokračovat tak 

jako tak, ale z pozice primátora má 
člověk samozřejmě víc možností. 
Ta stávající koalice Pirátů, STAN, 
Praha Sobě a TOP 09 se vyznačo-
vala tím, že zdražila snad všechno, 
co zdražit mohla. Já všechny ty 
věci kritizoval. Jen si vzpomeňte, 
zdražilo jízdné v MHD, přestože 

evropský trend je opačný, zdražil 
se svoz odpadu, daň z nemovitos-
ti, vodné a stočné. A to i přesto, 
že Babišova vláda snížila DPH na 
vodné a stočné.

A to všechno chcete zase snižovat?
Co půjde, to zase snížíme nebo 

nebudeme pokračovat v trendu 
zdražování. Když nepomáhá lidem 
vláda, musí to dělat město. I to 
má totiž nástroje. Určitě bychom 
chtěli zlevnit svoz odpadu, vodné 
a stočné, MHD a jednorázové jíz-
denky. Na příští, krizový rok 2023 
chceme MHD úplně zdarma. 
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„Rád bych vás poprosil o jednu 
moc důležitou věc. Jestliže jste 
se rozhodli, že budete volit hnutí 
ANO, tím nejlepším způsobem 
je zaškrtnout pouze celou kan-
didátku. A to tak, že dáte jeden 
jediný křížek u názvu našeho 
hnutí – ANO 2011. Volební sys-
tém u komunálních voleb je totiž 
odlišný, a tak se často stává, že 
část hlasů propadá. A jestli ještě 
váháte, komu svou důvěru dáte, 
zkuste myslet i na to, že v mi-
nulých volbách do Poslanecké 
sněmovny propadlo více jak je-
den milion hlasů, protože řada 
stran nepřekročila 5% hranici. 
Pokud by hlasy ve velkém pro-
padaly i tentokrát, budou z toho 
nejvíce těžit různá aktivistic-
ká uskupení. My teď ale Prahu 
potřebujeme po těch čtyřech 
letech stagnace začít stavět na 
nohy.“  

Patrik Nacher
Kandidát  
na primátora  
za hnutí ANO 

MILÍ  
PRAŽANÉ, 

za pár dní, 23. a 24. září, nás čekají 
komunální volby. A jsou důležité. Právě 

v Praze a na jejím magistrátu totiž odstar-
tovala kauza Dozimetr, v níž postupně uvízli 

jak politici STAN a Praha Sobě, tak i některých 
vládních stran. Teď máme šanci změnit poměry, 
které v Praze panují. Máte příležitost dát před-

nost slušnosti a odpovědnému rozvoji před 
nápady různých aktivistů a pochybných stran, 

kteří se rozhodli město zprivatizovat.  
Chtěli bychom vás poprosit: 

Přijďte volit.  
Tak, aby bylo v Praze líp.
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Také z opozice  
se dá prosadit dobrá věc 
Že je opoziční práce marná? Neplatí to vždycky. I z opozice se podaři-
lo zastupitelům za hnutí ANO připravit, navrhnout a prosadit takzvaný 
záchranný balíček pro Pražany. Ten obsahuje konkrétní opatření za 
300 milionů korun na podporu lidí, kteří se při současném zdražování 
dostali ne vlastní vinou do složité situace. Příspěvky jim pomohou 
se zaplacením školkovného, stravného ve školách a školkách, 
družiny, školních pomůcek nebo třeba volnočasových aktivit 
a kroužků. 
„V Praze je život mnohem dražší než ve zbytku republiky, takže součas-
ná drahota a zdražování energií na lidi v našem městě dopadá více než 
jinde. A když nepomáhá vláda, musí pomoci město,“ říká náš kandidát 
na primátora Patrik Nacher a dodává: „Náklady budeme občanům sni-
žovat dál, máme připravený jasný plán, jak lidem ulevit.“

ZLEVNÍME ŽIVOT V PRAZE
Nenabízíme nic nereálného. 

Praha vlastní řadu podniků, které 
zajišťují služby pro Pražany. A ty 
budou muset nabídnout obyvate-
lům nižší ceny a vyšší slevy. Praž-
ská plynárenská, Dopravní podnik, 
Pražské služby… Všechny firmy, 
na které má město dosah, musí 
zlevnit. Už nyní vám můžeme dát 
slib, že pokud vyhrajeme volby, 
bude v roce 2023 MHD zdarma. 
Příští rok nebude pro lidi jednodu-
chý a podpora je tedy na místě, na-
víc po vzoru Německa víme, že to 
je způsob, jak zároveň motivovat 
občany jezdit víc tramvají či auto-
busem.

VÁŽÍME SI LIDSKÉHO ÚSILÍ
Jedna věc je zlevňovat ži-

vot v Praze, ale něco jiného 
je dát férové peníze lidem, 
kteří pracují pro Pražany. 
To znamená, že maximálně 
podpoříme mj. sociální pra-
covníky, zdravotníky, měst-
ské policisty, učitele nebo 
třeba pracovníky muzeí či 
divadel. 

PRAHA PATŘÍ VŠEM – 
I MOTORISTŮM 

Zavedeme jednotnou parko-
vací zónu pro celou Prahu 
a pro všechny Pražany. Je 
absurdní, aby člověk platil za 
parkování v jednom městě ně-
kolikrát. A především navýšíme 
parkovací kapacity nejen na okra-
jích měst. 

PRAHA MUSÍ BÝT  
PRŮJEZDNÁ

Konec slepému aktivismu a malo-
vání cyklopruhů jen proto, aby to 
vypadalo dobře ve statistikách! Ty 
nebezpečné pruhy zrušíme, a na-
opak budeme rozvíjet síť cyklos-
tezek.

Když se řekne Milostivé léto, boj s „energošmejdy“, dvojí metr či ochrana spotřebitelů, většině lidí, kteří sledují 
politiku, se vybaví jméno Patrik Nacher. Kandidát hnutí ANO na primátora patří na pražském magistrátu i v Po-
slanecké sněmovně k těm nejaktivnějším a nejurputnějším. Půlku života prožil nedaleko Václaváku a velikou 
část na sídlišti na Proseku.

Přečtěte si pár střípků z našeho obsáhlého volebního programu. 
Na rozdíl od ostatních nabízíme konkrétní body. Takové, které 
jsou klíčové pro váš spokojený a důstojný život v Praze. A záro-
veň jsou reálné! Nejsme zaslepení aktivisté a chceme, aby se 
v české metropoli žilo všem dobře.

NAŠI LIDÉ

JE HODNĚ DŮVODŮ,  
PROČ NÁS VOLIT

Ondřej  
Prokop 
z Prahy 11z Prahy 11

Barbora  
Rázga 

z Prahy 16z Prahy 16

Václav  
Bílek

z Prahy 15z Prahy 15
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SÍDLIŠTĚ VLÍDNÁ K LIDEM
Je třeba okamžitě inves-

tovat do oprav vestibulů metra 
a lehkých parkovacích domů, aby 
hledání parkovacího místa už ne-
bylo pro obyvatele noční můrou. 
Myslíme i na to, aby život v této čás-
ti města byl příjemný pro pejskaře. 
Také v opravách zdravotních středi-
sek má dnes město velký dluh, který 
jsme připraveni řešit.

BYDLENÍ BUDE  
DOSTUPNĚJŠÍ

Slibovat definitivní řešení bytové 
krize by nebylo odpovědné. Co ale 
město může udělat hned, je začít  
hrát aktivní roli na trhu s bydlením, 

a to pře-
devším v oblasti 
bydlení s městem garantovaným 
nájmem. Budeme stavět nové 
obecní byty s regulovaným ná-
jmem a především je získáme ve 
spolupráci s developery u jejich 

nové výstavby. Praha musí mít 
znovu silný vlastní bytový fond. 
Spustíme projekt re-rekolaudace 
nebytových prostor v centru metro-
pole, tedy přeměnu kanceláří zpět 
na byty. Centrum nesmí být večer 
místem duchů. 

VĚK NESMÍ BÝT  
HENDIKEPEM

Stojíme si za tím, že v Praze se 
musí žít dobře i seniorům. Nejde jen 
o to, že většina navigačních systé-
mů je dnes pro seniory nepřehled-
ná a psaná malým písmem. Služby 
i podpora kultury a sportů preferují 
mladé. Senioři musí mít možnost 
vést v Praze aktivní, společenský 

život. Zavedeme taxi pro seniory 
a nastavíme speciální paušál. Po-
řadatelé městem podporovaných 
akcí budou muset na seniory my-
slet i při tvorbě cen. Dalším dů-

ležitým úkolem, s nímž počítáme, je 
zvýšení dostupnosti sociální a te-
rénní péče.

KONEC KOALICE  
A JEJÍCH TRAFIK! 

Víte třeba o tom, že pirátský středo-
český zastupitel Krch byl současně 
vedoucím odboru IT na magistrátu? 
V Pražském inovačním institutu pů-
sobil další zastupitel za Piráty Mazur, 
kterému tak strana dala trafiku, když 
byl odvolán z pozice starosty Prahy 
5. A tak bychom mohli pokračovat. 
Podezřelý byl i způsob pronájmu 
Šlechtovy restaurace, zbytečné stě-
hování Technické správy komunikací 
z budovy města do pronájmu v OC 
Stromovka atd. atd. Tohle musí pře-
ce už skončit! 

STOP PŘEZÍRAVÉMU VEDENÍ 
PRAHY

Vedení města čtyři roky zdražo-
valo vše, co se dalo. Zvedli ceny 

vodného a stočného i přesto, že 
kleslo DPH. Vyletěly ceny jízd-
ného v MHD nebo parkovného. 
A navrch tu je pár paradoxů – pa-
pírová jízdenka je levnější než jíz-
denka přes SMS. Svoz odpadu se 
zdražil o 100 % na sídlištích, zatím-
co u rodinných domů nikoliv. V čele 
Prahy musí být kompetentní lidé, 
kteří začnou konečně kopat za své 
obyvatele.

ZASTAVÍME PLÝTVÁNÍ 
Rozhodnout o přemalová-

ní vozů MHD v době, kdy se 
hovoří o šetření, je absurdní. Ne-
mluvě o tom, že to celé začalo 
netransparentní, pochybnou sou-
těží členů Praha Sobě. Anebo to 
výběrové řízení na metro za téměř 
15 miliard korun, o kterém nevě-
děly orgány města, Rada hl. m.  
Prahy, a dokonce ani dozorčí 
rada Dopravního podniku hl. m. 
Prahy?!

Na magistrátu chce hájit zejména pražská síd-
liště. Štve ho, že na ně elity z Mariánského ná-
městí v posledních letech zapomínaly. Primátor 
a jeho radní řeší jen centrum města, osud síd-
lišť je jim ukradený. Že lidé nemají kde parko-
vat? Kde si sednout na lavičku? Že často není 
posekaná tráva či odklizený sníh cestou k auto-
busové zastávce? To je jim fuk.

Našemu týmu přinese zkušenosti z vyšších pater 
politiky, fungování Prahy se totiž neobejde bez 
spolupráce se Sněmovnou a ministry. Jako po-
slankyně se věnovala veřejné správě, hlavně její 
digitalizaci, a regionálnímu rozvoji. Podílela se na 
zákonech, které získaly ocenění Zákon roku, Po-
čin roku a eOsobnost eGovernmentu. Krom toho 
se angažuje v ochraně práv menšin. 

Po dvě volební období je 1. místostarostou  
MČ Praha 15 s gescí financí a majetku. Agen-
du přebíral v době končící privatizace bytové-
ho fondu. Většina zchátralých bytových domů 
je díky němu zrekonstruovaná, MČ je finanč-
ně v kondici, i covidovou a uprchlickou krizi 
zvládli. Takové zkušenosti by se na magistrátu 
hodily, vždyť Praha pod vedením Pirátů nemá 
žádný výnos z vlastního majetku, a to jí patří 
domy v centru metropole!

„Rád bych vám představil svoje 
kolegy, kandidáty do pražského 
zastupitelstva. Možná jste nevě-
děli, že je za nimi už kus práce. 
Odborníků a osobností máme 
na kandidátce samozřejmě víc, 
spoustu z nich jste mohli poznat 
osobně během našich výjezdů. 
Abychom měli sílu společně pro-
sadit náš program, potřebujeme 
vás, vaše hlasy. Tak nám to u vo-
leb prosím hoďte, děkuju!“  

Patrik  
Nacher
lídr pražské  
kandidátky

TOP 10
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Sedmdesát miliard korun. Tolik prostředků má 

Praha na svých účtech. Peníze jsou připraveny 

na velké stavby, ale část z nich by podle hnutí 

ANO měla putovat na pomoc Pražanům, 

spousta lidí má už nyní velké starosti. To je 

priorita. Až tohle vyřešíme, pak můžeme 

stavět třeba novou budovu 

filharmonie. „KDYŽ NEPOMÁHÁ 

VLÁDA, MUSÍ POMOCI MĚSTO,“ tvrdí 

náš lídr Patrik Nacher.

70 000 000 000 
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Jižňák měl pro Ondru vždy speciální kouzlo, ale jak tvrdí, 
zdaleka není jediným sídlištěm v Praze, které si zaslouží péči. 
O pražských sídlištích dokonce natočil seriál, který najdete 
na jeho webu www.ondrejprokop.cz. 

Jak přesně?
Chceme vytvořit jednu parko-

vací zónu. Bude to jednoduché 
a přehledné. Navíc se nestane, že 
Pražan dostane ve svém městě 
pokutu jen proto, že zaparkoval 
o dvě ulice jinde, než mohl. Hod-
láme také udělat revizi cyklopruhů 
a ty opravdu nebezpečné zrušíme.

A co chystáte pro rodiny a pro 
seniory? 
Seniorům například pomůžeme 

s energetickou krizí. Praha ovlá-
dá Pražskou plynárenskou, s tou 
bychom připravili nějakou formu 
energetického tarifu, aby to lidé 
na svých složenkách pocítili. To 
je mimochodem ten rozdíl v pří-
stupu. AntiBabiš lidem účty neza-
platí, konkrétní kroky ano. A my 
je máme nachystané. Už jsme to 

ukázali v opozici – připravili jsme 
a prosadili konkrétní pomoc.

Myslíte záchranný balíček pro 
Pražany?
Ano, rodinám, které přestávají sou-

časnou situaci zvládat, pomůžeme od-
puštěním školkovného, stravného ve 
školkách a školách atd. Jde o napros-
to jasnou pomoc za 300 milionů korun.

Kde na to všechno město vez-
me? Vy nechcete stavět metro?
Samozřejmě, že ano. Praha musí 

postavit metro D, ale hlavně zase 
rozhýbat přípravu obou okruhů. Toho 
vnitřního, pokračování Blanky, ale 
i vnějšího kolem Prahy. Ten financuje 
stát. Obojí se neúměrně protahuje, 
protože primátor neumí komunikovat. 
Vyjednávat s městskými částmi nebo 
se státem. Je to i o kompromisech, 
a na to se Zdeněk Hřib vykašlal. 

Neodpověděl jste mi, kde na to 
vezmete.

Praha má na účtech přes 70 mi-
liard korun. A část z nich prostě 
teď musí použít na pomoc lidem. 
Život v metropoli je dražší než v ji-
ných místech republiky a senioři, ale 
i rodiny s dětmi to často nemohou 
utáhnout. Už teď je navíc jasné, že 
aby Praha mohla ty velké projek-
ty postavit, bude potřeba pomoc 
státu. A zase jsme u komunikace 
primátora. Ale je to také o tom vy-
bojovat od státu více peněz. Tady 
připomenu, že Praha má od roku 
2012 každý rok o 650 milionů méně 
vinou pozměňovacího návrhu hnutí 
STAN.

Máte pocit, že primátor nekomu-
nikuje?
Od prvního dne na zastupitelstvu 

ukazuje, že pokud má někdo jiný 
názor nebo s ním nesouhlasí, tak 
namísto argumentů a snahy se do-
hodnout začne být arogantní. Žád-
ná snaha o kompromisy. Někdy to 
může být fajn, ale ne pro primátora. 

Pak to dopadá tak, že se Praha 
nikam neposouvá, protože práce 
primátora je hlavně o komunikaci. 
Tu s developery, jindy se státem, 
investory, městskými částmi, staros-
ty a podobně. A taky to pak může 
vyústit v kauzu, jako je Dozimetr.

Jak to myslíte?
Protože se nedívá kolem sebe. 

Nenaslouchá. My z opozice, dokon-
ce ale i jeho vlastní radní jsme ho 
několikrát upozorňovali, že se tam 
odehrává něco zvláštního a mini-
málně je to netransparentní. Tolik 
informací jsme samozřejmě neměli, 
on je mít mohl, a hlavně mít měl. 
Lidi po této korupční kauze úplně 
ztratili důvěru v politiky. Pro mě byl 
zásadním zklamáním přístup někte-
rých magistrátních politiků.

Třeba právě primátora?
Třeba, ale nejen jeho. Ukázal se 

jako neskutečný alibista. On je pri-
mátor, on je hlavou města. Za jeho 

vlády tu rozkrádají Prahu za bí-
lého dne, jeho náměstka odvede 
policie v poutech. To tu nikdy ne-
bylo. Dlouhodobě byl upozorňo-
ván, nic nedělal, a pak řekne, že 
o ničem nevěděl a že za to může 
také opoziční ANO nebo ODS. To 
je takové pirátské.

A kdo další?
Náměstek za Praha Sobě měl 

na dění v Dopravním podniku 
dohlížet. Dopadlo to tak, jak to 
dopadlo. Sice říká, že jen díky 
němu se o to policie začala za-
jímat, to ale státní zástupce po-
přel. O rok později navíc jednoho 
z obviněných nominoval do po-
zice, kde by dohlížel na miliar-
dy. Okamžitě měl skončit. STAN 
dlouhodobě ukazuje, že je pro-
hnilý celý. Vyměnili pár lidí na 
kandidátce, ale to podhoubí je 
stejné. Nezměnilo se nic. Lidé 
nejsou hloupí a myslím, že to 
moc dobře vědí.■

Čas od času slyším různé ošklivé narážky na pražská sídliště. Přezdívá se jim 
betonové králíkárny a podobně. Vždy jen tak nechápavě kroutím hlavou. Já 
mám sídliště rád, protože jsem vyrůstal na Jižňáku a prožil tam skoro celý život. 
Solidarita, Invalidovna, Ďáblice a celá řada dalších míst jsou krásným dědictvím 
minulosti, kde dnes bydlí skoro polovina obyvatel Prahy. 

NA SÍDLIŠTĚ KAŠLALI!  
MUSÍ MÍT  
STEJNOU  
POZORNOST  
JAKO CENTRUM

Radmila  
Kleslová 

z Prahy 10z Prahy 10

Jan  
Hušbauer

 z Prahy 4 z Prahy 4

Jan Kolář
z Prahy 2z Prahy 2

Radomír  
Nepil

 z Prahy 8 z Prahy 8

Martin  
Benkovič 

z Prahy 17z Prahy 17

Marcela  
Plesníková  

z Prahy 13z Prahy 13

Každé z těchto sídlišť má svůj 
osobitý příběh. Protože se o ně 
dlouhodobě zajímám, natočil jsem 
o sídlištích seriál. Dozvíte se tam 
zajímavosti o lokalitách, které den-
ně míjíte cestou do práce nebo ve 
kterých třeba i žijete. 
Mrzí mě, že se pražská sídliště 

v posledních letech dostala na úpl-
ný okraj zájmu. Vedení magistrátu 
se zajímá pouze o centrum, které je 
nejvíce navštěvované turisty, a o lí-
bivé projekty, jimiž se může chlubit 
na sociálních sítích. Na sídlištích, 
kde žijí stovky tisíc Pražanů, me-
zitím chybí přístřešky a zastávky 
MHD, chodníky jsou neopravené, 
veřejná prostranství zanedbaná, 
místním často schází důležité 
služby a obchody, bezpečnost se 
zde dlouhodobě zhoršuje, o kata-

strofálním parkování ani nemluvě.
Pirátská koalice se chystá investo-

vat 10 miliard korun do nové budovy 
pražské filharmonie, což jsou peníze, 
za něž bychom mohli opravit všechny 
chodníky na našich sídlištích, a ješ-
tě by nám zbylo dost na výstavbu 
několika parkovacích domů. To však 
nikoho z magistrátu nezajímá.
Chci to změnit. Mám vizi zřídit 

dotační program speciálně pro 
sídliště, z něhož pomůžeme fi-
nancovat tolik potřebné opravy 
chodníků a veřejných prostranství, 
zvýšit bezpečnost a posílit úklid 
v ulicích i podpořit stavbu nových 
parkovacích domů.
Když mluvím o tom, co pro 

pražská sídliště hodlám udělat, 
na rozdíl od jiných politiků to ne-
jsou jen plané sliby. Už několik let 

se podílím na vedení Prahy 11, 
nejdřív jako místostarosta, nyní 
z opozice. Zrekonstruovali jsme 
několik základních a mateřských 
škol, zrevitalizovali chátrající vnitro- 
bloky, opravili stanice metra a při-
lehlé pěší zóny, vybudovali jsme pro 
občany nové městské byty a ty sta-
ré zrenovovali. 
V Praze vzniká stále větší propast 

mezi bohatými a obyčejnými lidmi. 
Praha nesmí být městem pouze pro 
majetné a vlivné. Pokud nám dáte 
důvěru ve volbách, postaráme se 
o to, aby hlavní město investo-
valo do uspokojení potřeb lidí ze 
sídlišť stejné prostředky jako do 
zvelebování svého centra. 

Ondřej Prokop
Kandidát na starostu Prahy 11

Vedle kandidatury na magistrát je lídryní kandidát-
ky na starostku Prahy 10, kde v zastupitelstvu bo-
juje proti megalomanskému projektu rekonstrukce 
radnice či za rekonstrukci zchátralé školy. Ještě 
coby starostka zavedla jako první v ČR participa-
tivní rozpočet, stojí také za programem Trenéři do 
škol, který Piráti odmítají a hnutí ANO ho prosazuje 
na celopražské úrovni. Radka je právničkou a od-
bornicí na energetiku, tedy nejaktuálnější téma.

Coby místostarosta na Praze 2 se stará především 
o informatiku, věnuje se pasportizaci smluv. Jako pa-
tron aplikace Moje Praha chce navázat na smysluplné 
projekty chytrého města, které občanům usnadní ko-
munikaci s úřady. Díky Honzovi budeme schopni dát 
IT v Praze do pořádku, takže média přestanou plnit 
kauzy o předražených zakázkách pro kamarády, kte-
ré vyšetřuje policie, jako teď za vlády Pirátů.

Na Praze 8 byl místostarostou zodpovědným za 
správu majetku. Za svého působení vybudoval 
funkční firmu, která zajišťuje kompletní správu 
majetku MČ. Je osmým rokem zastupitelem hl. 
m. Prahy a patřil do nejužšího týmu tehdejší pri-
mátorky. Specializuje se mj. na územní plánování, 
majetek a investice.

Je úspěšným radním MČ Praha 4, kde vede naši 
oblastní organizaci. Vyřešil například palčivý pro-
blém – prodej společnosti 4-Energetická – tak, 
aby se zachovaly dodávky a obyvatelé netratili. 
Má rovněž zásluhu na revitalizaci řady veřejných 
prostranství. Vedle toho řídil provoz největší me-
zinárodní školy v Praze a je zakladatelem agentu-
ry, která se stará o profesionální sportovce.

Je spojkou s mladší generací Pražanů a kandidá-
tem na starostu pro Řepy. Ačkoliv tam nejsme v koa- 
lici, z pozice předsedy kontrolního výboru udělal 
pro obyvatele už mnohé. Řepy zoufale potřebují 
domov s pečovatelskou službou a právě díky Mar-
tinovi se podařilo prosadit plán jeho výstavby. Také 
občanům umožnil bezhotovostní placení obecních 
poplatků, čímž tamní úřad posunul do 21. století.

Ve školství na Praze 13, které má jako místostarostka 
v gesci, se podařilo od roku 2018 zateplit 28 škol, 
vznikly nové kuchyně, jídelny i učebny. Mateřská 
škola Ovčí Hájek je považována za nejmodernější 
v ČR. Praha 13 se opakovaně stala vítězem Národní 
ceny kvality ČR ve veřejném sektoru v programu Ex-
celence a držitelem mezinárodního ocenění EFQM 
Recognised for Excellence. Marcela prostě umí!

Transparentnost podle Pirátů 
Slibovali změnu, transparentnost byla jejich mantrou, a výsledek? Zůstalo u slov. Jen 
těžko bychom v minulosti hledali méně transparentní koalici, než je právě uskupení Pirátů, 
Praha Sobě Jana Čižinského, hnutí STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Rada města poprvé v his-
torii hlasovala tajně. A rovnou u projektu za několik miliard. Když pak za to opoziční 
zastupitelé za hnutí ANO grilovali koalici, jednotliví radní souhlasili s odtajněním hlasování. 
Jenže pirátský primátor Hřib přispěchal s výmluvou, že si hlasovací lístky omylem odnesl 
v kapse od saka domů a paní manželka dala následně sako do čistírny. Lístky zmizely. 
Jindy se zase ukázalo, že byl zfalšovaný zápis z jednání rady. 
A pak je tu zlatá (doslova) tečka. Největší korupční kauza, jakou Praha pamatuje. 
Dozimetr. Náměstek primátora za hnutí STAN byl podle policie členem organizované 
zločinecké skupiny, která rozkrádala Prahu. Radní pro dopravu za Praha Sobě si 
nad tím umývá ruce, přestože jeho role v celé kauze je velmi pochybná. A primátor 
Hřib? Jen ukazuje prstem na ostatní, přitom zodpovědnost za chod města a tedy 
i „práci“ svých náměstků má hlavně on.

Bezpečnost na prvním místě
Jsme svědky rostoucí drobné kriminality. A to je něco, co považujeme za naprosto skandální. 
Praha musí zůstat bezpečným městem, kde se člověk nebojí nechat kolo na ulici přes noc 
a nemusí mít strach z toho, že najde na hřišti použité stříkačky. Plánujeme posílení městské 
policie tak, abychom se zase vrátili k časům, kdy každý v ulici znal svého strážníka.
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Sledujte Ondru na Facebooku

Facebook.com/IngOndrejProkop
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NA VAŠÍ STRANĚ VYLUŠTĚTE SI  DÁREK

Tajenku zasílejte na e-mail krizovka@anobudelip.cz do 30. září 2022. Pět úspěšných 
luštitelů získá knihu Dvojí metr, hlavní cenou je večeře s Patrikem Nacherem.  
O podrobnostech budou výherci informováni e-mailem. Držíme palce! 

„Díky všem, kteří jste za námi dorazili,“ vzkazují 

Patrik s Ondrou, ale i další kandidáti. Lidé se 

hodně zajímají, jak budeme řešit bytovou krizi. 

My plán máme. Je nutné jednat s developery, 

aby město mohlo část bytů odkoupit za nákla-

dovou cenu. Musíme ale také vykupovat  

byty na trhu a stavět byty vlastní.

Honza Kolář, Bára Rázga a Robert Králíček.  

Co mají společného? Všichni tři se věnují digi-

talizaci a chytrým řešením. První dva mají plán, 

jak usnadnit život lidem v Praze, třetí jim kryje 

záda z pozice poslance. Právě propojení  

pražských zastupitelů s parlamentem  

je důležité, aby věci opravdu fungovaly  

a nekončily jen na papíře.

Hnutí ANO zahájilo horkou fázi kampaně  v Občanské plovárně nedaleko Strakovy aka-demie. A tak trochu symbolicky v ten samý  den vyšla i nová kniha našeho lídra Patrika  Nachera Dvojí metr. Chcete si ji přečíst?  Vyluštěte křížovku a pošlete nám tajenku.

Martin Benkovič. 
Skvělý a pracovitý 
chlap. Dobře ho znají 
v Řepích, dlouhodo-
bě bojuje za výstavbu 
domu s pečovatel-
skou službou, který 
Řepy hodně potře-
bují. Rozjel dokonce 
i bezplatnou právní 
poradnu pro  
obyvatele.

ZADAVATEL: hnutí ANO, ZPRACOVATEL: hnutí ANO 
NÁZEV: NOVINY HNUTÍ ANO; EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 24381, OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ: orgány odborů, politických stran, spolků atd.
VYDAVATEL: Politické hnutí ANO 2011, Babická 2329/2, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 71443339

NA DIGITALIZACI  
JE TŘEBA PRACOVAT,  
NE O NÍ JEN MLUVIT 
„O chytrých řešeních slýcháme od rána do večera, ve 
skutečnosti ale stále obíháme úřady. Příklad z praxe? 
Před několika týdny jsem se vdala. Krásná událost. 
Krušné ovšem bylo pondělí po svatebním víkendu, 
kdy mě čekala výměna dokladů kvůli změně příjmení. 
Strávila jsem po úřadech celý den. Nekonečné fronty 
a cestování z jedné instituce do druhé. Přiznám se, že 
jsem měla naivní představu, že po čtyřech letech vlády 
Pirátů, kteří sami sebe pasují do role IT mágů, bude 
Praha v digitalizaci mnohem dál. Velký omyl. A jak 
tedy digitalizace v podání primátora Hřiba vypadá? 
Přišel s Portálem Pražana za desítky miliard korun, 
o kterém ale málokdo ví a ještě méně lidí ho vyu-
žívá. Důvod je jednoduchý. Nabízené služby jsou 
zoufalé. IT zakázky za 60 milionů zase pro změnu 
vyšetřoval antimonopolní úřad a Praha za ně dosta-
la pokutu. Dostávaly je totiž často stejné firmy, a navíc 
byly obvykle rozděleny tak, aby nemuselo být vypsáno 
výběrové řízení.  
Nová pražská koalice bude mít před sebou velký úkol 
a já se ho chci ujmout. Vrátit Prahu na koleje i v oblasti 
digitalizace. Poslední čtyři roky jsem se této oblasti 
věnovala coby poslankyně Poslanecké sněmovny.  
Stála jsem u zrodu zákona o právu na digitální  
služby nebo u bankovní identity a za oba zákony 
jsem získala ocenění Zákon roku. 
To hlavní je přenesení každodenních starostí Pražanů  
do chytrých řešení. Elektronické zápisy dětí do ma-
teřských, základních i středních škol. Nebo třeba 
přehled volných míst na školách. Ve školách se 
má především vzdělávat, nikoli úřadovat a viset na 
telefonu. Pražané musí dostat možnost vyřídit si více 
životních situací prostřednictvím počítače nebo mobilu. 
Samozřejmostí je pak funkční systém notifikací, který 
vás upozorní, že je třeba zaplatit za svoz odpadu, po-
platek za psa a podobně. Čeká nás hodně práce, ale 
pokud nám dáte důvěru, zvládneme to.“

BARBORA  BARBORA  

RÁZGARÁZGA
Kandidátka číslo 3  
Kandidátka číslo 3  

za hnutí ANOza hnutí ANO

DŘÍVE  
KOŘANOVÁ

Několik let skvěle spravuje finance na Praze 15,  
dokonce i v době krizí prosperují. Místosta-
rostovi MČ Praha 15 Václavu Bílkovi totiž 
nechybí schopnost najít rychlá řešení problémů 
a odvaha je prosadit. Na magistrát  kandiduje pod číslem 4. 


