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VOLEBNÍ NOVINY
Volby do Senátu 23.–24. září 2022

s podporou

Vážení a milí spoluobčané,

celý život mi jde o spravedlnost. Nechci a ne-
 dokážu nečinně přihlížet křivdám a bezprá -
ví! Dělám to jako člověk i jako  advo kát ka. Za
svou dvacetiletou praxi jsem  zastu po vala ti-
síce lidí, kterým jsem po  má hala řešit těžkou
životní situaci, kdy se  do má hali svých práv
nebo kdy jim hrozilo, že přijdou o bydlení.
Usiluji o právní stát, v němž právo platí pro
každého stejně bez ohledu na výši konta
nebo postavení. V práv ním státu musí pla-
tit, že kdo poruší zákony, bude potrestán.
Ten, komu je ublíženo, mu sí být odškodněn.
Ten, kdo poctivě pracuje, by měl být od-
měněn a mít se dobře, a ne ti, kteří zákony
obcházejí, bohatnou díky korupci a věří, že
se jim nic nestane. 

Máme v České republice co dohánět. Mnoh -
dy jsou lidé zoufalí z toho, že spravedlnost
přijde pozdě, nebo dokonce vůbec. Stát by
měl být férový a měl by lidem dávat stej-

nou šanci a ne jít na ruku různým šíbrům
a podvodníkům, kteří bohatnou na úkor lidí
i státu.

Proto jsem se rozhodla kandidovat ve
Vašem senátním volebním obvodu č. 19,
v němž jsem pomáhala řešit řadu případů
týkajících se bydlení i dalších životních
 situací. 

V mé představě je senátor nejen tím, kdo
v Senátu schvaluje zákony, ale je zároveň
ombudsmanem, který pomáhá lidem při
řešení jejich konkrétních problémů v mís -
tě, kde žijí, zobecňuje tyto problémy a při
tvorbě legislativy prosazuje jejich od stra-
nění. Pokud bych byla zvolena, ráda bych
zřídila v senátním obvodu senátorskou
kancelář, která by poskytovala pravidelné
právní poradenství lidem, kteří se ocitli
v ne snázi. S tím mám jako advokátka dlou-
holeté zkušenosti. Díky mému působení
v ko munální politice, nyní jako radní hlav-

ního města Prahy pro legislativu a podpo -
ru bydlení, znám velmi dobře problémy
Pražanů a i z této pozice jsem se snažila
mnoho věcí v Praze změnit k lepšímu a to -
mu chci nadále pomáhat. 

Věřím, že když to člověk nevzdá, může
spou stu věcí pomoci zlepšit. Jen se za to
musí bojovat s odvahou a energií. Jak ří -
kal T. G. Masaryk, stačí „Nebát se a ne-
krást“. A to Vám mohu slíbit.

Bylo by mi velkou ctí reprezentovat Vás
v Senátu.

Vaše
Hana Kordová Marvanová



V Praze bydlím 42 let. Vystudovala jsem
v Praze Gymnázium Nad Turbovou a Práv-
nickou fakultu University Karlovy. 

Před rokem 1989 jsem pomáhala v disen-
tu, kde jsem spoluzaložila Nezávislé míro-
vé sdružení, které spolupracovalo s Char-
tou 77. Za účast na demonstracích jsem byla
odsouzena v politickém procesu a byla
půl roku ve vězení. V listopadu 1989 jsem
spoluzakládala Občanské fórum a za něj
jsem byla v roce 1990 kooptována do České
národní rady. Zapojení do disentu pro mě
byla otázka svědomí, protože jsem nemo -
hla přihlížet tomu, že mnoho lidí u nás bylo
z politických důvodů likvidováno, vězněno
či perzekuováno. 

Po Sametové revoluci jsem působila 8 let
jako poslankyně a podílela jsem se na řadě
zákonů, které jsou dodnes základním pilí-
řem právního státu: Ústava, zákon o Ústav-
ním soudu, zákony, které zřídily veřejno-
právní média Českou televizi a Český
roz hlas, o místním referendu a mnoho  dal -
ších. Kromě toho jsem se věnovala záko-
nům, které se týkají bydlení a bytových druž-
stev, včetně zavedení stavebního spoření,
hypoték, práv vlastníků i nájemníků, dále
střetu zájmů, práva na informace, staveb-
ního řízení. Spoluzakládala jsem občanské
iniciativy bojující proti korupci a za nezá-
vislost médií Veřejnost proti korupci, Vrať-
te nám stát a Svobodu médiím. 

Více jak dvacet let působím v Praze jako
advokátka a zastupovala jsem za tu dobu
tisíce lidí, kterým jsem pomáhala v mnoha
případech, kdy byli nespravedlivě posti-
ženi, kdy jim hrozilo, že přijdou o bydlení
a domáhali se svých práv na  odškodně ní.
Pomáhám podvedeným lidem v kauze
H-Sys tém i v dalších podobných případech.
V sou časnosti také pomáhám bytovým
druž stvům, aby družstevníci mohli získat
do vlastnictví byty, které si zaplatili. Řešila
jsem řadu korupčních kauz a případů vel -
ké hospodářské kriminality, např. IPB a Pl-
zeňský Prazdroj, privatizace OKD, Open-
 card, podvody v Dopravním podniku hl. m.
Prahy a mnoho dalších. 

Mám zkušenosti z komunální politiky a ny -
ní působím jako radní hl. m. Prahy pro ob-
last legislativy, veřejné správy a podpory
bydlení.
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Co se mi podařilo prosadit 
pro Pražany jako radní 
hl. m. Prahy 2018 –2022

O MNĚ

POMÁHÁM V KAMPANI MILOSTIVÉ LÉTO II 

■ Prosadila jsem vyhlášku, která
přísně reguluje hazardní hry
a zakazuje herní automaty.

■ Pomohla jsem v Praze   zastavit
dětské exekuce v Dopravním
podniku, podílela jsem se na
propagaci akce Milostivé léto
v rámci Prahy, díky které se
mohly oddlužit tisíce lidí. 

■ Připravila jsem projekt Dostup-
ného družstevního bydlení
s účastí města. 

■ Iniciovala jsem založení Muzea
paměti XX. století v Praze,
které připomíná oběti a od-
půrce totalitních režimů.

■ Prosadila jsem schválení
 pražské vyhlášky proti nepocti-
vým prodejcům energií, tzv.
energošmejdům.

■ Prosadila jsem rychlé odškod-
nění obětí pádu Trojské lávky. 

■ Připravila jsem do Parlamentu
návrhy zákonů zvyšující
 dostupnost bydlení a posílení
finančního zabezpečení obcí
a měst pro budování občanské
vybavenosti.

■ Připravila jsem do Parlamentu
návrh zákona umožňující
 regulaci krátkodobých
 ubytovacích služeb prostřed-
nictvím platforem typu Airbnb.

■ Připravila jsem do Parlamentu
návrh zákona, který má zabrá-
nit spekulacím s pozemky, kte -
ré město potřebuje pro svůj
rozvoj a kvalitu života obyvatel.

■ Prosadila jsem změnu stanov
Dopravního podniku s cílem
 posílit kontrolu ze strany
města a zabránit netranspa-
rentnímu a nehospodárnému
fungování této městské firmy.

Je to šance pro dlužníky
na nový začátek. 
Tak ji nepromarněte !

Dluhy se mají platit. Ale jejich vymáhání nesmí být pro
 dluž níka likvidační. V důsledku špatných zákonů a ne -
etické praxi exekutorů mnoho lidí kvůli malému dluhu
skončilo v bezvýchodné dluhové pasti, z níž se ne mohli
dostat. Proto Parlament schválil loni Milostivé léto I a letos
Milostivé léto II, které začíná 1. září a končí 30. 11. 2022.

Je to šance pro všechny, kteří dluží státu, Praze a dalším
veřejným institucím, jak se zbavit dluhů. Organizujeme na
Magistrátu hl. m. Prahy kampaň, aby se co nejvíce lidí
o této šanci dozvědělo.

Během Milostivého léta I se takto oddlužily tisíce lidí, nej-
ví ce ti, kteří dlužili Dopravnímu podniku. Akce se vztahu -
je ale i na dluhy na nájemném, nezaplacené pokuty apod.

Přečtěte si zde letáček, kde jsou všechny informace: Co
musíte udělat, kam a kdy se obrátit, abyste se dluhů  zba -
vili. Pokud si nebudete vědět rady, zřídili jsme na  Magi -
strátu hl. m. Prahy informační linku, kde Vám ve všem
 poradí.  Samozřejmě i já osobně jsem Vám k dispozici
radou a  pomocí. 

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

milostiveleto.cz

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. Uhraďte 
exekutorovi od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku 
vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé léto“ vám 
bude zbytek dluhu odpuštěn.

Milostivé léto II.

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od 
svých dluhů a začněte znovu normálně žít! 

milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

Neváhejte s podáním žádosti

 
 

Jaké podmínky musíte splňovat?

• 

• 

• 

Jak se můžete zbavit dluhu?

•  

• 

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

•  

• 

•  
•  

•  

•  

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.
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3. LEPŠÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ 

■ podpora dobudování vnitřního a vnějšího okruhu  Pra -
hy, aby se snížila zátěž z dopravy pro obyvatele  Prahy

■ zvýšení státní finanční podpory obcím při budování in-
frastruktury, občanské vybavenosti, škol, školek
a zdra votnických a sociálních zařízení

■ zachování a rozvíjení zahrádkářských osad a zeleně
a parků ve městě

■ zabránění nevýhodným a podezřelým prodejům stát-
 ních a městských pozemků, které mají sloužit veřej-
ným zájmům a budování občanské vybavenosti

4. BOJ PROTI KORUPCI 
A NEZÁVISLOST MÉDIÍ 

■ důsledné a rychlé vyšetřování a postih korupce tak,
aby byl pachatel postaven co nejdříve od spáchání
 trest ného činu před soud

■ zpřísnění trestů za korupci u veřejných činitelů
a u roz sáhlých podvodů, které postihují velké množ-
ství lidí

■ zpřísnění kontroly nad hospodařením obcí a krajů
i jimi vlastněných firem zavedením kontrolní pravo-
moci NKÚ a státního zastupitelství

■ posílení individuální odpovědnosti vedení obcí a krajů,
které nakládají s velkými veřejnými prostředky, za-
vedením transparentního jednání a hlasování

■ garance nezávislosti veřejnoprávních médií České te-
levize a Českého rozhlasu jako důležité pojistky kon-
troly moci a pravdivého informování veřejnosti

■ transparentní vlastnictví médií, včetně jejich financo-
vání, aby bylo jasné, kdo je platí a kdo informace ve-
řejnosti poskytuje 

1. DOSTUPNÉ BYDLENÍ V PRAZE 

■ podpora výstavby levnějších družstevních a náje m -
ních bytů na státních a městských pozemcích

■ zrychlení a zkvalitnění stavebního řízení, které re-
spek tuje jak práva vlastníků, tak zájmy místních oby-
vatel a ochrany přírody

■ zákon o dostupném bydlení a neziskových bytových
družstvech, která jsou podporována státem i obcemi

■ zjednodušení a posílení příspěvku na bydlení jako zá-
kladního nástroje účinné pomoci proti neúměrnému
nárůstu nákladů na bydlení včetně nákladů na energie

2. SPRAVEDLNOST PRO OBČANY
A FÉROVÝ PRÁVNÍ STÁT

■ zásadní zrychlení trestních i občanskoprávních říze ní
reformou procesních předpisů a posílení odpověd-
nosti justice za její selhání

■ důsledný postih pachatelů včetně zabavování výnosů
z trestné činnosti a pomoc obětem trestných či nů při
jejich odškodňování 

■ zpřísnění kontroly nad exekutory a pomoc lidem
v exe kuci a insolvencí tak, aby se měli šanci dostat
z dluhové pasti

■ vymáhání odpovědnosti veřejných funkcionářů při po-
rušení jejich povinností

■ zákony srozumitelné pro občany a zrušení nadbyteč-
ných právních předpisů, které komplikují život obča-
nům a podnikatelům

■ odstranění zbytečné byrokracie při komunikaci obča -
nů se státem a úřady a uživatelsky vstřícné  posky -
tování sociální podpory zejména pro seniory nebo
 rodiny s dětmi

PROGRAM DO SENÁTU 



DIALOG EVY HOLUBOVÉ 
A HANY KORDOVÉ MARVANOVÉ
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– EH: „Známe se přesně dvacet let od povod -
ní v létě 2002, kdy jsem ti pomáhala při eva-
kuaci z domu na nábřeží, kde jste bydleli.“

HM: „Ano, a ty jsi nás u sebe doma tehdy
uby tovala. Zrovna jste natáčeli film Pu-
pen do, v němž jsi měla krásnou roli.“

– EH: „Proč se mi občas zdá, že s tím naším
právním státem něco není v pořádku?“

HM: „Více jak dvacet let působím jako  advo -
kátka a potkávám se s obrovským množ-
stvím případů lidí, kteří se cítí zoufalí, kteří
mají pocit, že tady není právní stát, že zá-
 kony platí jen pro někoho. Právě takoví lidé
se na mě nejčastěji obrací o pomoc. Stát
vznikl právě proto, aby lidé nemuseli brát
spravedlnost do svých rukou a aby policie,
soudy i úřady se lidí zastaly. Často to ale
neplatí. Chyby jsou jednak v zákonech, jed-
nak v lhostejnosti a pomalosti státních
institucí. V tom jako advokátka i jako poli-
tička mo hu velmi pomoci.“ 

– EH: „Myslím si, že pomáhat potřebným je
samozřejmě smysl politiky založené na de-
mokratických principech a právním státě,
ale i na osobních postojích a mravních zá-
kladech.“

HM: „Politika bez morálky a hodnot je jen
souboj o moc a vládu nad lidmi. Politik by
měl sloužil lidem, obdobně jako třeba  advo -
kát musí sloužit svému klientovi, jednat
v jeho zájmu, ctít etiku profese, ale také zá-
kony. Myslím, že je důležité posílit osobní od-
povědnost politiků a zavést mnohem pří-
snější tresty za porušení pravidel nebo za
korupční jednání.“

– EH: „Co Tě v uplynulých více než 30 ti le-
tech v politice potěšilo a co naopak na-
štvalo?“

HM: „Největší radost mám z toho, že jsem
zažila Sametovou revoluci. Vím, že mnoho
lidí se nedočkalo svobody, kterou máme
nyní my. Ale ani tehdy jsem si nemyslela, že
to bude úplně snadné vybudovat stát, kde
lidé budou spokojení, který je férový a de-
mokratický a lidem pomáhá. Považuji za ne-
smírně důležité si připomínat dobu nesvo-
body a její oběti a odpůrce. Proto jsem spolu
s historiky iniciovala v Praze založení Mu-
zea paměti XX. století.“ 

– EH: „My herci naplňujeme své role podle
toho, jak jsou napsány autorem a jak nás
vede režisér. Vkládáme do nich i kus sebe,
ale ty vystupuješ sama za sebe. Jaké to je?“

HM: „Myslím si, že herectví, politika i advo-
kacie mají mnoho společného. Musíš oslo-
vit publikum, ale na rozdíl od herce si poli-
tik i advokát svou roli píše sám. A jak je to
u Tebe, když Ti roli napíše někdo jiný?“

– EH: „Byť se to nezdá, je to poměrně obšírná
otázka. Je totiž rozdíl, napíše-li ti dramatik
roli tzv. přímo na tělo nebo zda si tě režisér
obsadí do role, která byla napsána za jiným
účelem, pro někoho jiného, kdysi dávno
nebo teď, postava, která žije v jiných pod-
mínkách či v jiném čase… Ale ať je to jak-
koliv, já vždycky především ctím téma hry,
proč byla napsána, co chce divákům sdělit
a jak tomu slouží moje postava. To je prv-
ní věc, jak píše Shakespeare „nastavit době
(nebo jednotlivcům) zrcadlo“. Pak si dám do-
hromady vše, co se dá o postavě zjistit, co

říká a jak koná ona sama, ale i co o ní říkají
ostatní postavy, jak s ní jednají, jaké pojetí
zvolil režisér, případně dramaturg. A sna-
žím se s ní ztotožnit, sžít, racionálně, emo-
cionálně i intuitivně.“

– EH: „Máš ráda film a divadlo. Nalézáš tam
inspiraci?“

HM: „Obojí mám moc ráda. Díky filmu, kni-
hám nebo divadlu můžeme prožít životy ji-
ných a najít inspiraci pro náš život. Jaké je
to pro tebe jako herečku vtělit se do cizích
osudů a postav? Na čem zrovna pracuješ,
co připravuješ?“

– EH: „Není toho málo a samé úžasné věci,
ale především se chci konečně více věno-
vat projektům, které delší dobu připravu-
jeme s Karolínou Holubovou v „Holubice
Agency“, což je naše kreativní agentura,
kterou jsme založily už v roce 2020, pro-
jekty měly připraveny dávno před tím
a covid nám do toho trochu hodil vidle.
Chceme ještě s dalšími uvádět „Psycho-
hrát ky“ či „Veselohrátky“, te dy besedy na
růz ná témata, jež se týkají běžného života,
podtrhuji slovo besedy, neboť počítáme
i s nenásilným a veselým, zcela dobrovol-
ným a svobodným zapojením divá kům. Dvě
takové akce už proběhly ve Weri chově vile
na Kampě a měly úspěch. Ale už má me na -
plánovaná i jiná města. A koncem týdne
obě odjíždíme ještě s dalším členem Matě-
jem Paprčiakem na Slovensko, kde bude -
me mít soustředění, budeme vymýšlet
a nacvičovat různé scénky obohacující na -
še pořady, hry, kde by se mohli zapojit i di -
váci. Našim cílem není hrát pro diváky, ani
si s nimi pohrávat, ale hrát si společně s ni -

mi, cílem je otevírat a posilovat komuni-
 kační kanály mezi lidmi a při tom se poba-
vit, případně něco dozvědět, inspirovat se.“

– EH: „Kde bereš tu energii bojovat znovu
a znovu proti bezpráví a nespravedlnosti?
Kde bereš tu víru a vůli?“

HM: „Jsem optimista, stále si myslím, že když
se člověk snaží, skoro všechno dobře do-
padne. Moje babička říkávala: Člověče přičiň
se a Pán Bůh ti pomůže. Navíc si  myslím, že
člověk na světě nemá žít jen sám pro sebe
a svou rodinu, ale má mít nějaký  další
smysl. A pro mě od dětství je nejdůležitější
téma spravedlnost. Proto jsem vystudovala
právnickou fakultu a jsem advokátka. Politika
má k tomu nesmírně blízko, protože může
měnit zákony a pravidla a lidem pomoci ješ-
tě více, než když si najmou na svůj případ ad-
vokáta. Zastupovala jsem mnoho lidí, kterým
jsem pomáhala v tom, aby neztratili střechu
nad hlavou. Téma bydlení je jedno z nejdů-
ležitějších a navíc je to v Praze obrovský
problém. To je také oblast, které se jako ad-
vokátka i jako politička nejvíce věnuji.“

– EH: „Hanko, jako advokátka jsi na straně
těch slabších. Cítila jsi někdy bezmoc pro-
ti mašinerii systému?“

HM: „Podařilo se mi vyhrát ve prospěch slab-
ších mnoho sporů. Ale jsou i případy, kdy se
mi spravedlnosti nepodařilo dosáhnout.
Nejhorší jsou případy úmrtí, kdy nebyl po-
trestán viník a policie přes množství důkazů
jen tak věc odložila. Nebo když je někdo
okraden, podveden a dostane jen papír od
soudu, že pachatel je vinen, ale odškodně-
ní se nedočká.“

– EH: „Podle mě by měla být spravedlnost
vymáhána humánním způsobem. Jakou
máš ty sama osobní zkušenost například
s likvidačními exekucemi?“

HM: „Jako advokátka jsem řešila řadu zá-
važných případů exekucí, kdy kvůli vadné-
mu postupu justice nebo bezohlednosti
exekutora někdo přijde o celý svůj majetek
a takový člověk nemá nikde dovolání. Sa-
mozřejmě dluhy se mají platit, ale jejich vy-
máhání nesmí být likvidační pro dlužníka.
Proto se snažím prosadit humánní přístup
k exekucím i na Magistrátu.“ 

– EH: „Je něco, co se díky politice v poslední
době povedlo, na čem jsi se podílela a z če -
ho máš radost?“

HM: „Například právě v oblasti exekucí se
toho podařilo mnoho. Parlament schválil
Milostivé léto, což je výborný počin. V Praze
jsme spustili k tomu rozsáhlou informační
kampaň, kterou nyní od 1. září zopakujeme.
Díky této akci se oddlužily tisíce lidí v Praze.
Také jsem pomohla zastavit tzv. dětské
exekuce za dluhy u Dopravního podniku.
Prosadila jsem také novou vyhlášku o re-
gulaci hazardu, která zakazuje hru na auto-
matech a rozšiřuje oblasti Prahy, kde je nu-
lová tolerance hazardu. Za úspěch považuji
též schválení mého projektu dostupného
družstevního bydlení, které by mělo být
o třetinu levnější než byty na trhu. Už nyní
projevilo zájem o toto bydlení přes tisíc
Pražanů.“

– EH: „Kdo je Tvojí největší osobní oporou?“

HM: „Největší oporou je mi samozřejmě ro-
dina. Bez podpory blízkých lidí bych ne-
mohla dělat ani advokacii ani politiku.“
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Prof. Pavel PAFKO
lékař, chirurg

Proč doporučuji volit paní JUDr. Marva-
novou?
Protože jako lékař vím, a tak učíme i stu-
denty medicíny, že v minulosti pacienta
(anamnéze) se skrývá více než v polovině
případů jeho přítomná nemoc, tedy dia-
gnóza a často i jeho budoucnost. Víme ta -
ké, že politika je zaměstnání nejen na plný

úvazek (8 hodin denně), ale je to i zaměst-
nání velmi zodpovědné. Politici přece řídí
z velké části náš život. Musí empaticky
umět jednat s lidmi, znát jejich práva a mu -
sí mít dokonalou znalost prostředí, ve kte-
rém svou práci vykonávají.

Všechny tyto vlastnosti podle mého ná-
zoru paní doktorka má. Jako právnička je
profesionálkou. Nepatří mezi ženy či muže,
kteří od „šicího či psacího stroje“ přešli
přímo do vysoké politiky. Jako jiní přišla
z malého města Bruntálu do Prahy, vystu-
dovala právnickou fakultu, stala se práv-
ničkou a se znalosti práva teprve do poli-
tiky vstoupila. Její profesionální kariéru
jistě najdete na jiném místě těchto novin.

Osobně jsem její profesionální růst sle-
doval a byl nadšen její prací ve prospěch
těch, kteří v rámci H-Systému přišli o dom -
ky, které řádně zaplatili. Jako právnička
jim dlouhodobě, již čtvrtstoletí, pomáhala
a pomáhá. Ctí právo a spravedlnost a to
nejen v případě H-Systému. Celý svůj pro-
fesní život bojuje proti korupci. Je to žena
hájící hlavně lidi „z podhradí“ a nebojí se
ani „mocipánů“. Ostatně tyto její povahové
vlastnosti si všiml již prezident Václav
Havel a mnozí jiní, když jí svěřovali různé
funkce, protože hájila pravdu. Za tuto cenu
byla schopna odstoupit i z místa náměstka
ministra spravedlnosti. Bylo by mnoho tak
odhodlaných lidí?

Jsem přesvědčen, že její konání nebylo
a nebude utilitární, jehož cílem je osobní
prospěch, a proto ji podporuji.

Olga SOMMEROVÁ
dokumentaristka

Hana Marvanová se objevuje často tam,
kde je třeba hájit spravedlnost. 

Obdivuju ji za to, že se angažuje neohro -
ženě, a především důsledně proti bezpráví,
které se děje nám občanům ve sporech se
státními institucemi a nepoctivými firma -
mi či jedinci. Obdivuju ji za účast při tvorbě
ústavních zákonů, ale i zákonů, které chrá -
ní majetek lidí, kteří byli oklamáni a stojí
bezmocně proti úřední mašinérii.

Sama ochutnala bezmoc jedince v bez-
právném komunistickém režimu. Možná
i proto nesnese, aby byla komukoliv z nás
upírána spravedlnost. Nejvíc obdivuju její
neutuchající energii, se kterou se angažuje
v tolika oblastech našeho občanského a po -
litického života. Hana Marvanová jako se-
nátorka vašeho obvodu je pro vás jedno-
značná výhra. 

Marie ROTTROVÁ
zpěvačka
Je to už pěkná řádka let, co jsme se s Jiři-
nou Fikejzovou vypravily na meeting Hany
Marvanové na Vinohrady, cítily jsme k ní
sympatie a ty se ten večer jen prohloubily.
Od té do by jsme se párkrát potkaly na Pá-
tečnících a její příspěvky se mi vždycky lí-
bily, byly kompetentní a přínosné.

Protože jsem člověk politický (ne ideo lo-
gický), sleduji a oceňuji práci Hany Marva-
nové na pražském magistrátu, taky v advo -
kátní pra xi a moje sympatie k ní trvají.
Jsem moc ráda, že kandidujete u nás v  Ko -
lo vratech a dalších přilehlých městských
částech.

Hana Marvanová je pro nás i zdejší poli-
tiku ten správný člověk. Ze srdce jí přeji vo-
leb ní úspěch a tím pádem i nám všem.

PhDr. Petr BLAŽEK, Ph.D.
historik
Dějiny dvacátého století přinesly mnoho
dramatických osudů nejen jednotlivců, ale
celých národů. Někteří naši předci prožili

svůj život postupně v monarchii,  demo -
kratické republice i autoritativních a tota -
litních režimech. Studium historických
událostí přináší nejen dramatické a pou -
tavé životní příběhy, ale také umožňuje
lépe pochopit současnou situaci, ve které
se nacházíme. Velmi mě těší, že existují
politici, kteří vnímají tento významný roz-
měr lidské existence a podporují histo-
rické vzdělávání. Často jsou to lidé, kteří
se sami nebo jejich předci zapojili do boje
za svobodu a demokracii. Patří mezi ně
paní doktorka Hana Kordová Marvanová,
která byla jako disidentka na konci osm-
desátých let vězněna za své opoziční po-
stoje. Jako radní hl. m. Prahy stála v listo -
padu 2019 u zrodu Muzea paměti XX.
 sto letí, jehož stálá  expozice se připravuje
v Domě pážat na Hradčanech. Společně
pro veřejnost  vy tváříme otevřenou vzdě-
lávací instituci, která bude návštěvníky
poutavou formou seznamovat s moder-
ními dějinami. 

Ivan HLAS
hudebník
Závist je špatná věc, ale někdy se jí ne-
vyhnete. Závidím všem spoluobčanům,
kteří mají možnost zvolit paní Hanu Kor-
dovou Marvanovou do Senátu. Léta obdi-
vuji její práci pro lidi, nasazení, nadšení
a půvab. A také tvrdost. Myslím, že by do
současné politiky měla patřit. Přeji hodně
štěstí, jak paní Hance, tak hlavně vám, vo-
ličům

Ondřej VETCHÝ
herec
Znám Hanku Marvanovou většinu svého ži-
vota. Potkávali jsme se v různých situa -
cích, kdy bylo zapotřebí vyjádřit občanský
postoj, podpořit nějakou dobrou věc, za-
bránit nespravedlnosti nebo sjednat ná-
pravu. A to ve všech sférách života. Hanka
Marvanová stála z mého pohledu vždy na
té správné straně a projevovala ne jenom
právnické znalosti, ale i odvahu, rozlišo-
vací schopnosti, morální postoj a potřebu
pomáhat slabším nebo znevýhodněným.
A to jak v politice, tak v civilním životě.

Jestli naší politice něco chybí, tak je to
pevné morální ukotvení, empatie, velkory-
sost a neúplatnost, a to v jakékoliv podobě.
To všechno Hanka reprezentuje a navíc si
vždycky uchovala i svůj ženský pohled, kte -
rý je v mnoha segmentech našich životů
nesmírně důležitý a není ničím jiným na-
hraditelný. Navíc vím, že když něco slíbí,
tak své slovo dodrží a bude bojovat až do
konce a nic jí od toho neodradí.

Bude-li Hanka Marvanová zpět ve vy-
soké politice, Česká republika bude zas
o kousek lepší. 

PODPORUJÍ MĚ DO SENÁTU
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ZE SENÁTNÍHO VOLEBNÍHO OBVODU

■ Jako expertka na bydlení a advo-
kátka spolupracuji více jak 25 let
s družstevníky a bytovými druž st-
vy, mimo jiné se Stavebním byto-
vým družstvem Pokrok a Staveb-
ním bytovým družstvem Stavbař,
které v Pra ze i v Praze 11 postavily
a spra vují desetitisíce bytů. 

■ V současné době pomáhám vyře-
šit aktuální kauzu bytových druž-
stev v celé ČR, včetně družstev
v Kolovratech a na Chodově, aby
nájemníci a družstev níci získali do
vlastnictví byty, které jim byly
před dvaceti lety slíbeny a které si
zaplatili.

■ Pomohla jsem tisícům družstev-
níků získat své byty do vlastnictví,
včetně převodu pozemků pod druž-
stevními domy z majetku hlavního
města Prahy do vlastnictví druž-
stev a družstevníků . Na Jižním
Měs tě to pomohlo velkému množ-
ství rodin zajistit si bydlení.

■ Aktivně podporuji mezigenerační
aktivity, které probíhají v celém vo-
lebním obvodu a zajišťují setkávání
dětí se seniory, kdy společně tvo-
ří a obohacují se navzájem.

■ Pomáhám radnici v Uhříněvsi s problematickými
smlouvami na výstavbu Polyfunkčního domu v Pit-
kovicích, které uzavřelo minulé vedení radnice. Jako
advokátka mám s takovými případy velkou zku-
šenost. Chci pomoci, aby stavba byla co nejdříve
dokončena a místní obyvatelé získali školku a ob-
čanskou vybavenost.

V senátním volebním obvodu dlouhodobě  pomáhám řešit mnoho problémů občanů:

a mnoho dalšího…

■ Pomáhám občanům Křeslic, kteří protestují peti-
cí proti výstavbě obřích sloupů elektrického vedení
v blízkosti rodinných domů. Vyvolala jsem jedná-
ní na Magistrátu s ČEPS a PRE tak, aby se našlo
 řešení, které neohrozí klidné bydlení v Křeslicích
a nebude představovat nepřijatelnou zátěž a rizi-
ka pro obyvatele.

■ Jako radní hl. m. Prahy jsem prosadila novou  přís -
nou vyhlášku o regulaci hazardních her, která za-
kazuje v Praze automaty v kasinech a hernách. To
velmi pomůže i na Jižním  Městě, kde je několik he-
ren, které představují bezpečnostní riziko a jsou
ostudou veřejného prostoru, například u metra
Háje. Díky tomu nejpozději do konce roku 2023 tyto
herny z Jižního Města zmizí !

■ Usiluji o to, aby stát v dražbě neprodával pozem-
ky v zahrádkářských osadách. Jako advokátka jsem
vyhrála spor s developery, kteří chtěli pozemky za-
hrádek zastavět. Při projednávání Metropolitního
plánu prosazuji, aby byly zahrádkářské osady ne-
 za stavitelným územím. Zahrádky mají zásadní
význam pro životní prostředí a zároveň jsou pro-
storem pro pěstování vlastní zeleniny a ovoce a od-
počinek. Jsem přesvědčená, že zahrádkářské
osa dy do města patří.



VOLBY DO SENÁTU 23.–24. ZÁŘÍ 2022 7

Mám plán, jak bytovou krizi řešit.
Co konkrétně prosazuji?

■ Jedno z řešení bytové krize je renesance
družstevního bydlení, které má u nás sto  -
letou tradici. Budou-li stavět pouze de ve-
lopeři, nikdy ceny bytů neklesnou na úro-
 veň dostupnou pro střední vrstvu. Proto
např. ve Švýcarsku až třetina bytů vzniká
jako družstevní.

■ Prosadila jsem v Praze Projekt Do stup-
ného družstevního bydlení na měst-
ských pozemcích, které nabídne Praža-
nům byty levnější až o jednu třetinu.
Nyní je připravena výstavba prvních 270
bytů v Praze 5, Radlická. Projekty v dal-
ších lokalitách Prahy (Praha 13, Praha
12) se již připravují. Už nyní projevilo
zájem přes tisíc Pražanů. V těchto pro-
jektech zároveň vzniknou městské byty
pro profese, které město potřebuje (uči-
telé, zdravotníci, hasiči apod.). Více se
 dozvíte na webových stránkách hl. m.
Prahy: ddb.praha.eu.

■ Je nutné schválit zákon o neziskových
bytových družstvech, aby stát i obce

Zajištění bydlení považuji za zásadní pro pocit jistoty každé rodiny. Praha
patří vůbec k nejdražším městům v Evropě a pro běžnou rodinu se stává
bydlení nedostupné. Jedním z klíčových řešení je podpora levnějšího druž-
stevního bydlení.

 mohly toto bydlení podporovat. Navrhuji
vedle podpory hypoték a stavebního spo-
ření také zavedení daňových úlev v pří-
padě úvěru na družstevní byt tak, aby
stát podporoval nejen vlastnické, ale
i družstevní a nájemní bydlení.

■ Je zapotřebí zvýšit počet městských
bytů, aby Praha měla byty pro občany
s nižšími příjmy, rodiny s dětmi nebo se-
niory. Řešením je městská bytová vý-
stav ba a dále dohody s developery.  Rov -
něž je nutné ury chlit poskytnutí prázd ných
městských bytů rodinám s dětmi nebo se-
niorům, kteří je potřebují.

■ Musí se zrychlit stavební řízení a zkva-
litnit práce stavebních úřadů, aby vý-
stavba nebo rekonstrukce netrvaly ne-
úměrně dlouho. 

■ Je nutné zjednodušit a posílit příspě-
vek na bydlení, aby bylo garantováno,
že lidé s nižšími příjmy za bydlení
včetně energií nebudou platit více jak
30–35% svých příj mů. Musí se odstranit
byrokratické překážky a zapojit město
do jeho poskytování.

Symbolicky k 17. listopadu 2019 se mi podařilo prosadit ve spolupráci s historiky zalo-
žení Muzea paměti XX. století. Považuji za důležité, aby Praha pomohla splatit dluh, který
má celá Česká republika. Muzeum by po vzoru světových muzeí mělo připomínat dobu
nesvobody a totality minulého století, její odpůrce, hrdiny a oběti. Jak se říká: "Ten, kdo
zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít." Muzeum nyní chystá expozici
v Domě pážat na Hradčanech. Věřím, že i díky tomu se nejmladší generace dozví o našich
dějinách a o těch, kterým vděčíme za náš život a svobodu.

Dostupné bydlení pro Pražany

Jako advokátka pomáhám rozkrývat pří-
pady velkých podvodů a korupce. Spoluza-
kládala jsem protikorupční iniciativy a na-
vrhuji potřebné změny zákonů. Korupce
pod lamuje víru ve férový právní stát a zá-
roveň mizí miliardy korun.

Kauza Dozimetr na pražském Magistrá tu
odhalila, že mechanismy kontroly nefun-
gují, a to nejen v Dopravním podniku, ale
i v dalších městských firmách a na Magis-
trátu samotném. Nyní bojuji za vyšetření
všech podezření v souvislosti s hospoda-
řením Prahy a jejích firem. Pokud Praze
vznikne škoda, musí se vymáhat po viní-
cích, stejně jako trvat na přísném potres-
tání. Pokud došlo k nelegálnímu prodeji
majetku nebo přidělování zakázek, musí se
zrušit a Praha toto nesmí dále tolerovat! 

Orgány města musí jednat  transparent ně
pod dohledem veřejnosti. Zdaleka ne

 všech na rozhodnutí o prodejích majetku
nebo zakázkách v Praze probíhají nyní do-
statečně transparentně. Mnohdy se infor-
mace nedozvídají nejen občané, ale ani čle-
nové zastupitelstva. To se musí změnit!
Proto chci prosadit jmenovité hlasování
Rady hl. m. Prahy a uchovávání zvukových
záznamů z jednání, aby bylo dohledatelné,
kdo nese za nevýhodná rozhodnutí odpo-
vědnost.  Jedi ně tak bude možné lépe před-
cházet  pro tiprávnímu jednání, korupci
a sna hám o osob ní obohacení.

Prosazuji schválení zákona, který umožní
důslednou kontrolu hospodaření měst
a krajů ze stra ny Nejvyššího kontrolního
úřadu a státního zastupitelství. V součas-
nosti taková kontrola neexistuje, takže se
mohou ztrácet obrovské veřejné prostřed -
ky, které by bylo možné použít na vybudo-
vání občanské vybavenosti, dopravní infra-
struktury nebo zeleně.

Bojuji proti korupci

Založili jsme v Praze Muzeum 
paměti XX. století

NA ČEM DLOUHODOBĚ PRACUJI



Kde se můžeme během volební kampaně potkat?
V Praze 11
U metra  Roztyly, Chodov, Opatov, Háje

V Praze 15
Horní Měcholupy: Veronské náměstí
Hostivař: Taškent, hřiště Chudenická

V Praze 22
U nádraží Uhříněves
Nové náměstí v Uhříněvsi

a v městských částech Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí
a na dalších akcích v průběhu celého měsíce září.

Přesná místa, dny a časy setkání najdete na www.hanamarvanova.cz,
dále na sociálních sítích: facebook https://www.facebook.com/HanaKordovaMarvanova. 
Můžete se mi ozvat i osobně na email: hanamarvanova@gmail.com nebo na tel.: +420 605 200 088.

Těším se na setkání a diskusi s Vámi u volebního 
stánku během kontaktní volební kampaně.

Pokud dostanu od Vás důvěru ve vol  bách do Senátu, chci být senátor kou, která je zde pro Vás jako
místní  ombudsman. Mohu se Vás zastat v konkrétních situacích vůči stá tu i úřadům a chci pomoci
radnicím měst  ských částí při prosazování zájmů obyvatel senátního obvodu. Díky mé dlouholeté
zkušenosti z advokacie, Parlamentu, ze státní sprá vy i ko  munální politiky, kdy jsem spoustu věcí
úspěšně dotáhla,  do kážu mnoho věcí ve Vašem zájmu  prosadit. Mám k tomu odbornost advokátky
i odvahu, takže mě nikdo neu platí a jen tak se nevzdávám. 
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RÁDA SE S VÁMI SETKÁM

V tajence najdete moje motto. ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, KDU-ČSL, TOP O9


