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Stručný přehled 

Začínáme rychlým přehledem pro ty, kteří nemají tolik času studovat rizikové faktory do detailů. 

Najdete zde shrnutí jednotlivých kapitol a zároveň odkazujeme na podrobnější odzdrojované části. 

Zájemci si navíc mohou přečíst Úvod, kde se dozví, proč jsme 5 faktorů vytvořili a další informace. 

5 rizikových faktorů Andreje Babiše pro Českou republiku 

1)  Život během komunismu - vzájemně výhodné soužití s totalitním režimem. 

Pan Babiš byl pravidelně v kontaktu s lidmi vysoce postavenými v komunistické straně (sám byl 

členem KSČ) a v tajné policii totalitního režimu. To mu přineslo velice podstatné kontakty a 

dovednosti pro nastartování velkého podniku po roce 1989. Pro nás je to však rizikový faktor, protože 

v té době jsme byli podřízeni sovětskému velení, jehož následovníci dnes udržují agresivní a pro nás 

rizikový režim v Putinově Rusku. Ke komu bude Andrej Babiš loajální?  (více k životu Andreje 

Babiše za komunismu) 

2)  Neznámý původ velkého bohatství. Nejistota, komu dluží Andrej Babiš. 

Na základě dat je zde veliká obava, že za Babišovým „startupem“ podnikání v roce 1994 byly peníze 

pocházející od bývalé československé či přímo sovětské tajné policie za pomoci praní peněz přes 

švýcarské společnosti. Andrej Babiš opakovaně odmítl říci, kdo konkrétně mu peníze dal – nevíme 

tedy, komu dluží peníze a kdo bude potenciálně ovlivňovat vládu nad Českou republikou, pokud se 

stane také nejsilnějším politikem – premiérem. (více k neznámému původu bohatství Andreje Babiše) 

3)  Obrovská moc v České republice 

Kombinace obrovské ekonomické, mediální a politické moci je soustředěná v jedněch rukou. To by 

bylo velmi rizikové samo o sobě. Ale tato velikost je navíc bezprecedentní v porovnání k velikosti naší 

země a nemůže být v žádném případě srovnávána s poměrem bohatství například pana Trumpa či 

Berlusconiho k poměru vůči HDP země. V kombinaci s ostatními faktory je toto skutečně alarmující. 

Takto vznikají diktatury. (více k přehledu moci Andreje Babiše v České republice) 

4)  Obchodní praktiky a způsoby. 

Mohli bychom strávit dny a týdny studiem historie obchodních metod Andreje Babiše. Své firmy 

získal těmi nejtvrdšími metodami – někdy i s podezřením, zda nebyly za hranou zákona. To se týká 

především začátku podnikání, kde je nejasný původ peněz. Převzetí Agrofertu na tajné valné hromadě 

od Petrimexu by se dalo spíše označit slovem „tunelování“. Samozřejmě člověk očekává, že majitel 

takového majetku bude jednat tvrdě, ale některé jeho metody jsou tak kruté, že jeho „obchodní 

partneři“ ztratili svou budoucnost, majetek a někdy i život. Nabízí se otázka, zda takto nebude 

postupovat i vůči nepohodlným lidem či skupinám lidí z pozice nejmocnějšího politika a magnáta. Jak 

to bude, to již lépe může napovědět následující bod číslo pět. (více k obchodním metodám Andreje 

Babiše) 

5)  Politické chování, záměry a metody 

Opakovaně bylo zdůrazňováno, že diktátoři často říkají své záměry dříve, než uchvátí moc. Pokud je 

to i případ Andreje Babiše, víme, že jsme byli varováni. Již nyní slibuje omezení parlamentní 

plurality, již nyní útočí na nepohodlné novináře a prosazuje odměřenost vůči spojencům v západní 

Evropě… (více k politickým metodám a činnosti Andreje Babiše) 
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Doplňující bod: celková situace v České republice a Evropě 

Často si povzdechneme, že jak v roce 1938, tak také v roce 1968 jsme neměli moc šancí se bránit proti 

mnohem mocnějšímu agresorovi. Nyní máme šanci včas (než na to budeme zase sami) posílit a nikoliv 

oslabit demokratický celek Evropské unie a NATO tváří v tvář novým hrozbám totalitních režimů. 

Doufám, že tuto šanci využijeme a nezvolíme si cestu vlastní totality. Doufám, že zůstaneme 

demokratickou zemí, která přispěje k řešení těchto hrozeb. (více k celkovému kontextu situace v ČR a 

Evropě vzhledem k působení Andreje Babiše) 
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Úvod 

Proč jsme tak nervózní ohledně možného nového budoucího premiéra? (Pro spěchající čtenáře 

nabízím možnost rovnou přeskočit na stránku Shrnutí.) Často narážíme na to, že si někteří lidé s 

opačným názorem (nebo lidé, kteří se o věc méně zajímají) myslí, že to je jen součást politického boje. 

Není tomu tak. Například já, autor tohoto textu, nejsem členem žádné strany, ani podnikatel, na 

kterého by osobně dolehly nějaké nové zákony. Ani nejsem odpůrce efektivního řešení problémů, 

které u nás jsou (byrokracie, běhání po úřadech atd. atd.), které Andrej Babiš snad slibuje řešit. 

Prostě se bojím o demokracii u nás na základě 5 rizikových faktorů s Andejem Babišem nerozlučně 

spojených. Když jsem o těchto faktorech psal zájemcům do zahraničí, byli překvapeni, že někdo 

takový může na premiéra u nás vůbec kandidovat. 

Ani nejsem někdo, kdo bez podkladů straší ostatní. V roce 2014 jsem například sepsal petici pro 

Senát, aby podal Ústavní žalobu na prezidenta. Tenkrát si také mnozí ťukali na čelo, zda to není 

přehnané. Dnes již málokdo pochybuje, že náš prezident má osobnostní a vlivový problém (vlivy z 

Ruska a Číny), který naši zem významně poškozuje. 

Setkal jsem se i s tím, že si lidé myslí, že kauzy Andreje Babiše nadsazujeme a zveličujeme spolu s 

médii. Bohužel realita je opačná, do širokého povědomí se zdaleka nedostává celistvý obraz a rizika 

spojená s nástupem Andreje Babiše. Zkrátka a dobře široké publikum (ani já donedávna) netuší, do 

jakého nebezpečí se dostaneme, pokud Andrej Babiš získá ještě větší politickou moc. Proto vznikl 

tento text. 

Minulost člověka a osoby kolem něj bezesporu ovlivňují velkou měrou chování do budoucna. Nyní se 

prosím podívejte na 5 konkrétních nebezpečných faktorů, které vidím u Andreje Babiše a udělejte si 

vlastní názor. 

(Ve zdrojích schválně uvádím především iDnes či lidovky.cz, které vlastní sám Andrej Babiš. Ty 

mohou být jen těžko napadány, že si něco vymýšlí proti svému majiteli. Spíše jsou nuceny psát 

tlumeně – bez hlavního titulku na MF DNES –  i některé nepříjemné věci o něm.) 

Autor textu: Michal Majzner 

Autorem grafiky, webu je Tomáš Kozel, www.mandelbrot.cz  

Spolek Politika a Svědomí, 2017 

  

http://www.mandelbrot.cz/
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1) Život během komunismu – vzájemně výhodné soužití s 

totalitním režimem 

Andrej Babiš byl členem KSČ (podle svých slov na doporučení své matky) a v době totalitního 

komunistického režimu dobře situovaný představitel Podniku zahraničního obchodu. V 80. letech (v 

době, kdy stále lidé jen za své politické názory umírali ve věznicích – viz například Pavel Wonka) byl 

ekonomickým zástupcem v Maroku. Zastupoval tam 12 podniků. 

Jsou dokonce vážná podezření, že spolupracoval kvůli svému postavení s tajnou policií StB. Ostatně 

podniky zahraničního vedení byly již z podstaty svého strategického významu plné prověřených 

agentů a dalších prominentů režimu. Ale většina spisů Andreje Babiše z té doby byla během sametové 

revoluce v prosinci 1989 zničena. A pan Babiš byl schopen vyhrát na Slovensku soud o této záležitosti 

i s pomocí lidí z bývalé tajné policie, kteří tvrdili, že spis „Bureš“ je falzifikát. 

 http://zpravy.idnes.cz/babis-slovensko-soud-stb-0xm-

/zahranicni.aspx?c=A170206_151223_zahranicni_ert 

http://www.lidovky.cz/pavel-wonka-obet-zradce-nebo-kluk-co-chtel-byt-jamesem-bondem-pls-

/kultura.aspx?c=A141026_104147_ln_kultura_hep 

Souhrn tohoto bodu: Pan Babiš byl pravidelně v kontaktu s lidmi vysoce postavenými v 

komunistické straně (sám byl členem KSČ) a v tajné policii totalitního režimu. To mu přineslo 

velice podstatné kontakty a dovednosti pro nastartování velkého podniku po roce 1989. Pro nás 

je to však rizikový faktor, protože v té době jsme byli podřízeni sovětskému velení, jehož 

následovníci dnes udržují agresivní a pro nás rizikový režim v Putinově Rusku.  

  

http://zpravy.idnes.cz/babis-slovensko-soud-stb-0xm-/zahranicni.aspx?c=A170206_151223_zahranicni_ert
http://zpravy.idnes.cz/babis-slovensko-soud-stb-0xm-/zahranicni.aspx?c=A170206_151223_zahranicni_ert
http://www.lidovky.cz/pavel-wonka-obet-zradce-nebo-kluk-co-chtel-byt-jamesem-bondem-pls-/kultura.aspx?c=A141026_104147_ln_kultura_hep
http://www.lidovky.cz/pavel-wonka-obet-zradce-nebo-kluk-co-chtel-byt-jamesem-bondem-pls-/kultura.aspx?c=A141026_104147_ln_kultura_hep
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2) Neznámý původ obrovského majetku. Nejistota, komu 

dluží Andrej Babiš. 

Nikdo neví, kdo dal v roce 1995 panu Babišovi peníze, aby nastartoval svůj velký podnik. Oficiálně to 

byla švýcarská společnost O.F.I. s neznámou vlastnickou strukturou (a několik let nato ještě jiná 

švýcarská společnost Ameropa s podivným vlastnictvím). Babiš odmítá říci, kdo stál za O.F.I. a říká 

jen, že to byli „moji švýcarští spolužáci a známí“. Ti mu podle jeho slov (viz odpověď, kterou mi dal 

na konci videa níže) dali 2,5 milionů korun. Andrej Babiš ale přitom studoval ve Švýcarsku přitom již 

dávno (ve svých 16 letech) a jen jeden rok – díky misi svého otce při OSN (jeho tvrdý a cílevědomý 

otec se vrátil do KSČ v roce 1969 a poté pracoval při misi ČSSR pro GATT v Ženevě). Víme jen, že 

O.F.I. v České republice zpočátku při podezřelé a tajné valné hromadě (značně nevýhodné převedení 

Agrofertu z rukou Petrimexu bez jeho vědomí) zastupovala Elena Trenčianská a v roce 1996 pan Libor 

Široký. Tento bývalý důstojník StB byl přímo zodpovědný za perzekuci a zastrašování rodin 

emigrantů (příkladem je rodina herce Martina Štěpánka, který utekl z Československa v roce 1981). 

Vysoce postavení důstojníci StB měli podle všech pravidel přímé kontakty a posvěcení ze sovětské 

nechvalně proslulé speciální služby KGB. Libor Široký není přitom jediný důstojník StB, který se 

pohyboval v nejbližším okolí Andreje Babiše (další byl například Jozef Kubů – viz odkazy). 

http://byznys.lidovky.cz/odpovedi-ministra-babise-na-otazky-cssd-ohledne-jeho-podnikani-p7a-

/firmy-trhy.aspx?c=A170507_154451_firmy-trhy_ELE 

https://www.respekt.cz/tydenik/2002/20/nejbohatsi-cech-ma-tajemstvi 

https://www.youtube.com/watch?v=5TuzGsFa9rw 

http://zpravy.idnes.cz/muz-z-hnuti-ano-byl-rozvedcikem-stb-d6g-

/domaci.aspx?c=A140508_205654_domaci_js 

http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/58517/stepankovi-bratri-v-zajeti-stb.html 

https://reportermagazin.cz/a/iSKqv/kamosi-zstb 

Také další transakce – Babišovo navyšování podílu vlastnictví v Agrofertu vyvolává otázky. Není 

jasné, kde na tyto nákupy Andrej Babiš vzal peníze. Pomáhal mu někdo mocný v pozadí? 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066490-v-kase-osm-milionu-babisova-koupe-45-procent-

agrofertu-budi-pochyby 

Shrnutí tohoto bodu: Na základě dat je zde veliká obava, že za Babišovým „startupem“ 

podnikání v roce 1994 byly peníze pocházející od bývalé československé či přímo sovětské tajné 

policie za pomoci praní peněz přes švýcarské společnosti. Andrej Babiš opakovaně odmítl říci, 

kdo konkrétně mu peníze dal – nevíme tedy, komu dluží peníze a kdo bude potenciálně 

ovlivňovat vládu nad Českou republikou, pokud se stane také nejsilnějším politikem – 

premiérem. 

  

http://byznys.lidovky.cz/odpovedi-ministra-babise-na-otazky-cssd-ohledne-jeho-podnikani-p7a-/firmy-trhy.aspx?c=A170507_154451_firmy-trhy_ELE
http://byznys.lidovky.cz/odpovedi-ministra-babise-na-otazky-cssd-ohledne-jeho-podnikani-p7a-/firmy-trhy.aspx?c=A170507_154451_firmy-trhy_ELE
https://www.respekt.cz/tydenik/2002/20/nejbohatsi-cech-ma-tajemstvi
https://www.youtube.com/watch?v=5TuzGsFa9rw
http://zpravy.idnes.cz/muz-z-hnuti-ano-byl-rozvedcikem-stb-d6g-/domaci.aspx?c=A140508_205654_domaci_js
http://zpravy.idnes.cz/muz-z-hnuti-ano-byl-rozvedcikem-stb-d6g-/domaci.aspx?c=A140508_205654_domaci_js
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/58517/stepankovi-bratri-v-zajeti-stb.html
https://reportermagazin.cz/a/iSKqv/kamosi-zstb
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066490-v-kase-osm-milionu-babisova-koupe-45-procent-agrofertu-budi-pochyby
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066490-v-kase-osm-milionu-babisova-koupe-45-procent-agrofertu-budi-pochyby
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3) Obrovská moc v České republice. 

Ekonomická moc 

AB vlastní velký holding nejrůznějších společností s názvem Agrofert. Toto impérium především 

chemických a zemědělských firem vystavěl díky informacím a známostem popsaným v bodech 1) a 2) 

a s použitím metod, které popíši v bodu 4) 

http://ekonomika.idnes.cz/majetek-fond-agrofert-lex-babis-dm6-

/ekonomika.aspx?c=A170113_171752_ekonomika_lve 

http://hlidacipes.org/wp-content/uploads/2016/10/AGF-FINAL.png 

http://hlidacipes.org/tady-vsude-je-babisovo-podivejte-se-na-podnikatelske-imperium-mistopredsedy-

vlady/ 

  

Mediální moc 

V roce 2015 a 2016 byl Andrej Babiš vyhlášen nejvlivnějším člověkem českých médií. Výčet 

hlavního působení v mediální oblasti: 

• největší noviny MF DNES + Lidové noviny 

• související portály iDnes a Lidovky.cz 

• největší rádio Impuls (přibližně 1 milion posluchačů za den) 

• noviny zdarma Metro a další menší tituly. 

https://www.mediaguru.cz/2015/01/forbes-nejvlivnejsim-v-ceskych-mediich-je-babis/ 

https://www.mediaguru.cz/2016/09/forbes-nejvlivnejsim-v-ceskych-mediich-je-babis-2/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1507168-babis-nejmocnejsi-osoba-tuzemske-medialni-sfery 

http://hlidacipes.org/babisova-medialni-palebna-sila-podivejte-se-o-co-ho-chce-pripravit-

cssd/?hilite=%22mafra%22%2C%22babi%C5%A1%22%2C%22medi%C3%A1ln%C3%AD%22%2

C%22anal%C3%BDza%22 

Existují analýzy, že hlavní zmíněné noviny změnily přístup ke svému novému vlastníkovi, který je 

zároveň politikem: http://forum24.cz/analyza-jak-se-mfd-a-ln-zmenily-po-babisove-vstupu-do-mafry-

zasadne/ 

Když pan Babiš média kupoval, slíbil „na život svých dětí“, že nikdy svá média nebude ovlivňovat. V 

roce 2017 ale byl nahrán při schůzce s novinářem deníku DNES (patřící pod Mafru, která patří 

Babišovi), jak rozebírá načasování zveřejnění negativních informací o svých politických soupeřích. 

Doslova řekl například: „Načasoval bych to před ten jejich sněm socanský. A něco před volbama.“ 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/mame-na-chovance-nabito-slusne-tajne-porizena-nahravka-

nazna/r~3b8cb2f6302511e7b7fa0025900fea04/ 

http://echo24.cz/a/i4HhS/babis-prohlasuji-na-zdravi-mych-deti-ze-nikdy-nezasahnu-do-prace-mafry 

https://www.youtube.com/watch?v=NyFf2VIGb2Y 

 

http://ekonomika.idnes.cz/majetek-fond-agrofert-lex-babis-dm6-/ekonomika.aspx?c=A170113_171752_ekonomika_lve
http://ekonomika.idnes.cz/majetek-fond-agrofert-lex-babis-dm6-/ekonomika.aspx?c=A170113_171752_ekonomika_lve
http://hlidacipes.org/wp-content/uploads/2016/10/AGF-FINAL.png
http://hlidacipes.org/tady-vsude-je-babisovo-podivejte-se-na-podnikatelske-imperium-mistopredsedy-vlady/
http://hlidacipes.org/tady-vsude-je-babisovo-podivejte-se-na-podnikatelske-imperium-mistopredsedy-vlady/
https://www.mediaguru.cz/2015/01/forbes-nejvlivnejsim-v-ceskych-mediich-je-babis/
https://www.mediaguru.cz/2016/09/forbes-nejvlivnejsim-v-ceskych-mediich-je-babis-2/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1507168-babis-nejmocnejsi-osoba-tuzemske-medialni-sfery
http://hlidacipes.org/babisova-medialni-palebna-sila-podivejte-se-o-co-ho-chce-pripravit-cssd/?hilite=%22mafra%22%2C%22babi%C5%A1%22%2C%22medi%C3%A1ln%C3%AD%22%2C%22anal%C3%BDza%22
http://hlidacipes.org/babisova-medialni-palebna-sila-podivejte-se-o-co-ho-chce-pripravit-cssd/?hilite=%22mafra%22%2C%22babi%C5%A1%22%2C%22medi%C3%A1ln%C3%AD%22%2C%22anal%C3%BDza%22
http://hlidacipes.org/babisova-medialni-palebna-sila-podivejte-se-o-co-ho-chce-pripravit-cssd/?hilite=%22mafra%22%2C%22babi%C5%A1%22%2C%22medi%C3%A1ln%C3%AD%22%2C%22anal%C3%BDza%22
http://forum24.cz/analyza-jak-se-mfd-a-ln-zmenily-po-babisove-vstupu-do-mafry-zasadne/
http://forum24.cz/analyza-jak-se-mfd-a-ln-zmenily-po-babisove-vstupu-do-mafry-zasadne/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/mame-na-chovance-nabito-slusne-tajne-porizena-nahravka-nazna/r~3b8cb2f6302511e7b7fa0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/mame-na-chovance-nabito-slusne-tajne-porizena-nahravka-nazna/r~3b8cb2f6302511e7b7fa0025900fea04/
http://echo24.cz/a/i4HhS/babis-prohlasuji-na-zdravi-mych-deti-ze-nikdy-nezasahnu-do-prace-mafry
https://www.youtube.com/watch?v=NyFf2VIGb2Y
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Média – inzertní síla 

Pan Babiš má velký vliv i na jiná soukromá média díky svému velkému inzertnímu vlivu (přes 

společnosti holdingu Agrofert). 

Vliv tohoto je obtížné odhadnout, ale přehled jeho privátních značek můžete vidět například zde: 

http://hlidacipes.org/nominace-na-cenu-babisovy-koblihy-netahnou-pekarny-penam-skoncily-ve-

ztrate-nejlepe-se-v-agrofertu-dari-chemickam/ 

  

Bezpečnostní, informační vliv 

Existuje takzvaná „bezpečnostní divize Agrofertu“, kde pan Babiš shromažďuje bývalé policisty a je 

také podporován bývalým šéfem ÚZSI (zahraniční rozvědky), panem Randákem. V roce 2015 proběhl 

skandál, kdy Andrej Babiš vytáhl při sporu složku, ze které začal číst údaje proti svému politickému 

konkurentovi a jeho rodině. 

http://reportermagazin.cz/a/wcyHM/babisovi-policajti 

http://www.lidovky.cz/cssd-dostala-stiznost-na-babise-kvuli-vyhrozovani-a-obvineni-z-korupce-1nf-

/zpravy-domov.aspx?c=A150617_211454_ln_domov_ELE 

https://www.novinky.cz/domaci/372768-v-babisove-slozce-na-sincla-prilis-mnoho-munice-

nebylo.html 

Politická síla 

Politické hnutí ANO má v současnosti 47 poslanců, (200 poslanců je celkem), 5 (ze 14) hejtmanů, 7 

senátorů… (https://cs.wikipedia.org/wiki/ANO_2011 ) Hnutí ANO vede průzkumy veřejného mínění 

– před říjnovými volbami má popularitu nad 30%; Je to zdaleka nejpopulárnější strana. V této straně 

má Andrej Babiš velikou moc, která se stále centralizuje (například bylo přijato pravidlo, že předseda 

sám může zasáhnout do kandidátek). Andrej Babiš navíc vlastní značku ANO, daroval a půjčil straně 

desítky milionů korun a mnoho členů ANO pracovalo či pracuje pro koncern Agrofert. Nejedná se 

tedy o standardní demokratickou stranu, kde je myslitelná výměna předsedy, pokud se vymkne 

demokratické kontrole. Majitele nemůžete vyměnit, nemůžete mu oponovat, můžete jen zůstat, či 

odejít. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edvolebn%C3%AD_pr%C5%AFzkumy_k_volb%C3%A1m_

do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017 

http://zpravy.idnes.cz/poslanci-omezili-vydaje-na-kampan-babis-nebude-moci-pujcit-ano-p6f-

/domaci.aspx?c=A160629_102729_domaci_kop 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kampane-za-stamiliony-skonci-rozhodli-poslanci-babis-

udela-d/r~eab83cd23dd211e682470025900fea04/ 

https://reportermagazin.cz/a/iEsuV/majitel-strany-babis-vlastni-iznacku-ano 

Andrej Babiš má zároveň plnou podporu Miloše Zemana, který jej podporuje kdykoliv je potřeba. To 

samo o sobě je varujícím faktorem. 

http://www.lidovky.cz/zeman-si-prohledl-kontroverzni-capi-hnizdo-babisovi-predal-litografii-dobry-

cap-gfs-/zpravy-domov.aspx?c=A160428_124038_ln_domov_ELE 

Babiš si také buduje vliv v jiných politických stranách díky svému ekonomickému vlivu (spříznění 

politici jsou či byli například pan Čunek nebo pan Zimola, o kterém mluvil i v tajně pořízené 

nahrávce). 

http://hlidacipes.org/nominace-na-cenu-babisovy-koblihy-netahnou-pekarny-penam-skoncily-ve-ztrate-nejlepe-se-v-agrofertu-dari-chemickam/
http://hlidacipes.org/nominace-na-cenu-babisovy-koblihy-netahnou-pekarny-penam-skoncily-ve-ztrate-nejlepe-se-v-agrofertu-dari-chemickam/
http://reportermagazin.cz/a/wcyHM/babisovi-policajti
http://www.lidovky.cz/cssd-dostala-stiznost-na-babise-kvuli-vyhrozovani-a-obvineni-z-korupce-1nf-/zpravy-domov.aspx?c=A150617_211454_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/cssd-dostala-stiznost-na-babise-kvuli-vyhrozovani-a-obvineni-z-korupce-1nf-/zpravy-domov.aspx?c=A150617_211454_ln_domov_ELE
https://www.novinky.cz/domaci/372768-v-babisove-slozce-na-sincla-prilis-mnoho-munice-nebylo.html
https://www.novinky.cz/domaci/372768-v-babisove-slozce-na-sincla-prilis-mnoho-munice-nebylo.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edvolebn%C3%AD_pr%C5%AFzkumy_k_volb%C3%A1m_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edvolebn%C3%AD_pr%C5%AFzkumy_k_volb%C3%A1m_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2017
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-omezili-vydaje-na-kampan-babis-nebude-moci-pujcit-ano-p6f-/domaci.aspx?c=A160629_102729_domaci_kop
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-omezili-vydaje-na-kampan-babis-nebude-moci-pujcit-ano-p6f-/domaci.aspx?c=A160629_102729_domaci_kop
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kampane-za-stamiliony-skonci-rozhodli-poslanci-babis-udela-d/r~eab83cd23dd211e682470025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/kampane-za-stamiliony-skonci-rozhodli-poslanci-babis-udela-d/r~eab83cd23dd211e682470025900fea04/
https://reportermagazin.cz/a/iEsuV/majitel-strany-babis-vlastni-iznacku-ano
http://www.lidovky.cz/zeman-si-prohledl-kontroverzni-capi-hnizdo-babisovi-predal-litografii-dobry-cap-gfs-/zpravy-domov.aspx?c=A160428_124038_ln_domov_ELE
http://www.lidovky.cz/zeman-si-prohledl-kontroverzni-capi-hnizdo-babisovi-predal-litografii-dobry-cap-gfs-/zpravy-domov.aspx?c=A160428_124038_ln_domov_ELE
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https://www.youtube.com/watch?v=rAKJRzac2T0 

https://www.respekt.cz/tydenik/2017/3/era-andreje-babise-se-blizi 

PR, marketing 

díky svému obrovskému bohatství sestavil Andrej Babiš pravděpodobně nejlepší tým pro reklamu a 

vytváření pozitivní reputace ohledně své osoby a hnutí ANO. Tento marketingový tým vede 

mnohovrstevnatou téměř bezchybnou kampaň, která zatím dokáže přebít i největší otazníky uvedené v 

tomto textu. 

http://www.euro.cz/politika/delnici-zakulisi-kdo-pracuje-na-volebnim-uspechu-stran-1300771 

Shrnutí tohoto bodu: Kombinace obrovské ekonomické, mediální a politické moci je soustředěná 

v jedněch rukou. To by bylo velmi rizikové samo o sobě. Ale tato velikost je navíc 

bezprecedentní v porovnání k velikosti naší země a nemůže být v žádném případě srovnávána s 

poměrem bohatství například pana Trumpa či Berlusconiho k poměru vůči HDP země. V 

kombinaci s ostatními faktory je toto skutečně alarmující. Takto vznikají diktatury. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rAKJRzac2T0
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/3/era-andreje-babise-se-blizi
http://www.euro.cz/politika/delnici-zakulisi-kdo-pracuje-na-volebnim-uspechu-stran-1300771
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4) Obchodní praktiky a způsoby 

Velmi často probíhalo přebírání firem Babišem podle tohoto principu: 

Potřeboval koupit některou firmu > Byla za rozumnou cenu? Koupil ji. >  Pokud ne, učinil tlak na 

vlastníky, instaloval vlastní lidi do té společnosti přes prostředníky nebo ji učinil závislou na sobě díky 

přesvědčování přátelskou cestou (například přes závislost na nákupu hnojiv od Agrofertu) > 

Společnost či vlastníci se dostali pod tlak (například pomocí trestních oznámení na vlastníky nebo přes 

vlastnictví dluhů) > Poté získal společnost za dobrou cenu. A v případě, že výnos nebyl ideální: > 

zatlačit na vlastníky, aby museli například vrátit peníze. 

Příklad těchto metod můžeme detailně vidět v online části knihy „Babiš: Příběh oligarchy“ zde: 

http://www.euro.cz/archiv/budovani-babisova-imperia-1108686 

Zde je k dispozici video, kde sedlák Rada mluví o metodách Agrofertu – lidé této společnosti zničili 

postřikem pesticidu úrodu přímo na poli, když vedly spor o její vlastnictví: 

https://www.youtube.com/watch?v=hD7P89R6RFo 

Také existuje o tomto film Selský rozum, který je v kinech, ale ještě  není dostupný online. Trailer je 

zde: https://selskyrozum.online/ 

Zde je příklad, kdy vlastník prodal svou firmu Babišovi a když jeho lidé zjistili, že není tak hodnotná 

(Tesco vypovědělo smlouvu poté, co se dozvědělo, že Babiš přes kyperskou firmu koupil tohoto 

výrobce), tak donutili bývalého vlastníka vrátit kupní cenu. Ten se dostal do finančních problémů a 

nakonec se zastřelil. 

http://neovlivni.cz/obchodoval-s-babisem-skoncil-v-dluzich-a-pak-se-zastrelil/ 

Také proběhlo několik vražd soupeřů Andreje Babiše, ale nikdy nemohly být připsány jemu. Nejsou 

na to důkazy. Například vražda mafiána Mrázka byla provedena skutečně vysoce profesionálním 

zabijákem. 

https://echo24.cz/a/waJWe/pochmurna-gratulace-babisovi-preji-v-jeho-novinach-mrtve-duse 

Samozřejmě velmi známou kauzou je podezření z dotačního podvodu na farmu Čapí hnízdo. 

http://zpravy.idnes.cz/snemovna-jaroslav-faltynek-andrej-babis-trestni-stihani-pep-

/domaci.aspx?c=A170810_161954_domaci_nub 

Miloš Zeman – náš prezident – opět přispěchal s podporou. 

http://zpravy.idnes.cz/prezident-milos-zeman-capi-hnizdo-policejni-zadost-fxb-

/domaci.aspx?c=A170824_202820_domaci_jkk 

Shrnutí tohoto bodu: Mohli bychom strávit dny a týdny studiem historie obchodních metod 

Andreje Babiše. Své firmy získal těmi nejtvrdšími metodami, někdy i s podezřením, zda nebyly 

za hranou zákona. To se týká především začátku podnikání, kde je nejasný původ peněz a 

převzetí Agrofertu na tajné valné hromadě od Petrimexu by se dalo spíše označit slovem 

„tunelování“. Samozřejmě člověk očekává, že majitel takového majetku bude jednat tvrdě, ale 

některé jeho metody jsou tak kruté, že jeho „obchodní partneři“ ztratili svou budoucnost, 

majetek a někdy i život. Nabízí se otázka, zda takto nebude postupovat i vůči nepohodlným 

lidem či skupinám lidí z pozice nejmocnějšího politika a magnáta. Bod číslo 5 může nejlépe 

napovědět i v tomto. 

  

http://www.euro.cz/archiv/budovani-babisova-imperia-1108686
https://www.youtube.com/watch?v=hD7P89R6RFo
https://selskyrozum.online/
http://neovlivni.cz/obchodoval-s-babisem-skoncil-v-dluzich-a-pak-se-zastrelil/
https://echo24.cz/a/waJWe/pochmurna-gratulace-babisovi-preji-v-jeho-novinach-mrtve-duse
http://zpravy.idnes.cz/snemovna-jaroslav-faltynek-andrej-babis-trestni-stihani-pep-/domaci.aspx?c=A170810_161954_domaci_nub
http://zpravy.idnes.cz/snemovna-jaroslav-faltynek-andrej-babis-trestni-stihani-pep-/domaci.aspx?c=A170810_161954_domaci_nub
http://zpravy.idnes.cz/prezident-milos-zeman-capi-hnizdo-policejni-zadost-fxb-/domaci.aspx?c=A170824_202820_domaci_jkk
http://zpravy.idnes.cz/prezident-milos-zeman-capi-hnizdo-policejni-zadost-fxb-/domaci.aspx?c=A170824_202820_domaci_jkk
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5) Politické chování a metody. 

Tento bod se může naplno projevit až poté, pokud dostane pan Babiš téměř maximální moc v 

říjnových volbách. To už může být ale pozdě, proto nabízím pro voliče několik indikací již teď: 

–      Plány omezit parlament a zastupitelstva krajů, aby „pracovaly jako firma“. Andrej Babiš napsal 

knihu se svým týmem a nazval ji „O čem sním, když náhodou spím“. Tam se ptá „proč nemáme pouze 

100 členů Sněmovny a potřebujeme opravdu Senát?“ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2044264-ano-cesku-ordinuje-dietu-snizit-chce-pocet-

poslancu-kraju-i-ministerstev 

Na jiném místě popisuje, že starostové obcí by měli být voleni spolu jen se svým týmem bez 

jakéhokoliv dalšího zastupitelstva (a tedy bez kontrolní role opozice). Když se ho novináři zeptali, kdo 

by kontroloval, zda starosta pracuje čestně a správně, odpověděl: voliči. Na jiném místě rozhovoru ale 

říká, že by nechtěl, aby politici nadále „obtěžovali lidi“ politikou. . Interview zde: 

http://www.lidovky.cz/babis-at-si-kazdy-voli-jen-sveho-prezidenta-poslance-a-starostu-pvh-/zpravy-

domov.aspx?c=A170701_152531_ln_domov_ele 

–      Útoky na novináře, kteří dělali reportáže o pochybnostech v podnikání pana Babiše v České 

televizi:. Pan Babiš obvinil novináře ČT: „vy jste zkorumpovaná pakáž.“ 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-podava-stiznost-na-ct-vadi-mu-reportaze-o-tom-jak-

nako/r~20fdfdf0e7a011e6b4b0002590604f2e/?redirected=1502800215 

Bylo to řečeno záměrně a zopakováno několik měsíců poté, tentokrát přímo o šéfredaktorovi daných 

pořadů: „pan Wollner je zkorumpovaná pakáž,“ ale opět bez jakýchkoliv důkazů pro dané obvinění. 

Oficiální stížnost Andreje Babiše na dané pořady byla přitom Radou ČT zamítnuta jako 

neodůvodněná: 

http://zpravy.idnes.cz/babis-stiznost-rada-ceske-televize-reportaz-fm7-

/domaci.aspx?c=A170616_135041_domaci_fka 

–      Tvrdá linie proti uprchlíkům. V tomto má stabilní pozici od roku 2015, kdy se to stalo v ČR 

vysoce nepopulárním tématem: „nepřijmeme ani jednoho uprchlíka“. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/nechci-tu-uz-ani-jednoho-uprchlika-v-uspesnou-integraci-

jsem/r~dede739c599111e6abfa0025900fea04/ 

 –      Tvrdá linie proti Evropské unii. O Euru řekl: „Žádné euro. Nechci euro. Euro tady nechceme,“ 

řekl Babiš. „Každý ví, že je to krachující podnik. Je to o naší suverenitě. Chci českou korunu a 

nezávislou centrální banku. Nechci další věc, do které bude zasahovat Brusel,“ prohlásil šéf ANO. Na 

svém facebookovém profilu napsal autoritativně, jakoby se již viděl v křesle rozhodujícího politika: 

„Myslím, že jsem to řekl dost jasně.“ 

http://byznys.lidovky.cz/pokud-bude-babis-premierem-nezavede-v-dohledne-dobe-euro-pj8-/statni-

pokladna.aspx?c=A170626_114006_moje-penize_ELE 

Toto je jeden z nejlepších rozhovorů s Andrejem Babišem. Autoři – studenti za něj získali dokonce 

novinářskou cenu. Zeptali se ho, proč tak tvrdě mluví o EU ve svém bulvárním tisku Express.cz: 

http://student.e15.cz/q-a/andrej-babis-koupim-si-co-budu-chtit-to-neni-vas-problem-1324632 

Shrnutí tohoto bodu: Opakovaně bylo zdůrazňováno, že diktátoři často říkají své záměry dříve, 

než uchvátí moc. Pokud je to i případ Andreje Babiše, víme, že jsme byli varováni… Již nyní 

slibuje omezení parlamentní plurality, již nyní útočí na nepohodlné novináře a prosazuje 

odměřenost vůči spojencům v západní Evropě. 

  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2044264-ano-cesku-ordinuje-dietu-snizit-chce-pocet-poslancu-kraju-i-ministerstev
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2044264-ano-cesku-ordinuje-dietu-snizit-chce-pocet-poslancu-kraju-i-ministerstev
http://www.lidovky.cz/babis-at-si-kazdy-voli-jen-sveho-prezidenta-poslance-a-starostu-pvh-/zpravy-domov.aspx?c=A170701_152531_ln_domov_ele
http://www.lidovky.cz/babis-at-si-kazdy-voli-jen-sveho-prezidenta-poslance-a-starostu-pvh-/zpravy-domov.aspx?c=A170701_152531_ln_domov_ele
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-podava-stiznost-na-ct-vadi-mu-reportaze-o-tom-jak-nako/r~20fdfdf0e7a011e6b4b0002590604f2e/?redirected=1502800215
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-podava-stiznost-na-ct-vadi-mu-reportaze-o-tom-jak-nako/r~20fdfdf0e7a011e6b4b0002590604f2e/?redirected=1502800215
http://zpravy.idnes.cz/babis-stiznost-rada-ceske-televize-reportaz-fm7-/domaci.aspx?c=A170616_135041_domaci_fka
http://zpravy.idnes.cz/babis-stiznost-rada-ceske-televize-reportaz-fm7-/domaci.aspx?c=A170616_135041_domaci_fka
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/nechci-tu-uz-ani-jednoho-uprchlika-v-uspesnou-integraci-jsem/r~dede739c599111e6abfa0025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/nechci-tu-uz-ani-jednoho-uprchlika-v-uspesnou-integraci-jsem/r~dede739c599111e6abfa0025900fea04/
http://byznys.lidovky.cz/pokud-bude-babis-premierem-nezavede-v-dohledne-dobe-euro-pj8-/statni-pokladna.aspx?c=A170626_114006_moje-penize_ELE
http://byznys.lidovky.cz/pokud-bude-babis-premierem-nezavede-v-dohledne-dobe-euro-pj8-/statni-pokladna.aspx?c=A170626_114006_moje-penize_ELE
http://student.e15.cz/q-a/andrej-babis-koupim-si-co-budu-chtit-to-neni-vas-problem-1324632
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Doplňující bod: Celková situace v ČR a Evropě 

Měl bych v podstatě pro úplnost přidat, v jakém prostředí se hlásí Andrej Babiš o další velkou moc – 

tento dodatečný rizikový faktor zahrnuje: 

V České republice 

–      Antievropské a antisystémové strany v České republice, které může Babiš využít, aby vládl: stále 

silná komunistická strana, která je velmi tolerantní k totalitní éře a k režimu Vladimíra Putina a jeho 

válečnému působení na Ukrajině. Podobné názory má také Tomio Okamura, představitel xenofobní 

pravice, který chce navíc, aby naše republika opustila Evropskou unii. Nyní je Tomio Okamura v 

parlamentu a je velká šance, že tam usedne opět. Tyto strany mohou přímo vládnout s Andrejem 

Babišem, nebo podpořit případnou menšinovou vládu. Jistojistě by to znamenalo izolacionismus vůči 

evropským spojencům a odklon od evropských hodnot. 

–      Prezident, který je otevřeně proputinovský nejen ve svých komentářích o Ukrajině a svou 

podporou boje proti uprchlíkům a boje proti každému, kdo s ním nesouhlasí. Z pozorování je zřejmé, 

že u něj již zcela převážily osobnostní patologické jevy, alkohol a vliv poradců napojených na Rusko. 

Jak již bylo zmíněno, je navíc velkým podporovatelem Andreje Babiše. V minulých měsících se 

dokonce zdá, že Andrej Babiš jako předseda vlády je pro něj již důležitější fakt, než aby sám obhájil 

prezidenství. Tomu by bylo velmi obtížné uvěřit, kdyby to člověk neviděl v médiích. Zřejmě existuje 

nějaká tajná dohoda mezi oběma nebo jiný skrytý cíl. Prezident totiž udělal tak těžko uvěřitelné věci, 

jako je zmiňování dětské pornografie ve svém počítači právě v době, kdy byl Andrej Babiš v 

problémech a méně než jeden rok do další prezidentské volby. 

http://zpravy.idnes.cz/detska-pornografie-milos-zeman-proverovani-policie-fym-

/domaci.aspx?c=A170403_134724_domaci_hro 

V době vládní krize zas ukazoval premiérovi v přímém přenosu hůlkou a ponižoval jej, což zřejmě 

přispělo k velkému poklesu popularity a k tomu, že jej předstihl v preferencích pan Drahoš. 

Znovuzvolení i vzhledem k pokročilému věku a nedobrému zdraví je pro Miloše Zemana věcí 

nejistou. Příkladů téměř neomezené podpory od prezidenta by se našlo mnohem více. 

https://www.info.cz/strategie/ponizeny-sobotka-misto-demise-fraska-deniky-komentuji-ostudu-na-

hrade-8984.html 

–      V České republice navíc působí mnoho konspiračních propagandistických webů s nejasným 

financováním, linky vedou ale často zcela zjevně do Ruska. 

http://zpravy.idnes.cz/analyza-prokremelskych-webu-evropske-hodnoty-masarykova-univerzita-

gregor-vejvodova-g5a-/domaci.aspx?c=A160613_122145_domaci_jw 

V Evropě a ve světě: 

–      Tentokrát možná tyto volby budou částečně důležité i pro Evropu. Vladimír Putin se snaží 

destabilizovat nejen Ukrajinu a baltské země, ale také střední Evropu. Můžeme vidět Maďarsko, kde 

premiér Orbán otevřeně buduje autoritativní režim s vazbami na režim v Rusku. 

V Polsku můžeme vidět podivnou vládu jedné strany (ačkoliv otevřeně anti-putinovskou v tomto 

případě, pokud se nepotvrdí například podezření investigativních novinářů ohledně napojení ministra 

obrany na ruskou tajnou službu), která ve spěchu přijímá něco na způsob novodobé „kulturní 

revoluce“ a omezuje demokratické pojistky. 

http://www.thedailybeast.com/is-this-defense-minister-a-russian-double-agent 

Ve všech těchto zemích můžeme vidět silné xenofobní tendence, působí zde strach z terorismu a 

zmiňovaná vlna dezinformačních kampaní. 

http://zpravy.idnes.cz/detska-pornografie-milos-zeman-proverovani-policie-fym-/domaci.aspx?c=A170403_134724_domaci_hro
http://zpravy.idnes.cz/detska-pornografie-milos-zeman-proverovani-policie-fym-/domaci.aspx?c=A170403_134724_domaci_hro
https://www.info.cz/strategie/ponizeny-sobotka-misto-demise-fraska-deniky-komentuji-ostudu-na-hrade-8984.html
https://www.info.cz/strategie/ponizeny-sobotka-misto-demise-fraska-deniky-komentuji-ostudu-na-hrade-8984.html
http://zpravy.idnes.cz/analyza-prokremelskych-webu-evropske-hodnoty-masarykova-univerzita-gregor-vejvodova-g5a-/domaci.aspx?c=A160613_122145_domaci_jw
http://zpravy.idnes.cz/analyza-prokremelskych-webu-evropske-hodnoty-masarykova-univerzita-gregor-vejvodova-g5a-/domaci.aspx?c=A160613_122145_domaci_jw
http://www.thedailybeast.com/is-this-defense-minister-a-russian-double-agent
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Za mořem působí Donald Trump oslabení euroatlantických vazeb. Pozitivně snad vypadá jednota 

motoru Evropy, Německo-Francouzská spolupráce. 

Shrnutí tohoto bodu: často si stěžujeme, že jak v roce 1938, tak v roce 1968 jsme neměli moc šancí se 

bránit proti mnohem mocnějšímu agresorovi. Nyní máme šanci včas (než na to budeme zase sami) 

posílit a nikoliv oslabit demokratický celek Evropské unie a NATO tváří v tvář novým hrozbám 

totalitních režimů. Doufám, že tuto šanci využijeme a nezvolíme si cestu vlastní totality. Doufám, že 

zůstaneme demokratickou zemí, která přispěje k řešení těchto hrozeb. 
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Odkazy / ke stažení 

Vlastní odkazy 

Facebooková stránka této rešerše (tam je možno psát komentáře): 

https://www.facebook.com/5faktoruAB/ 

 Tato rešerše „5 faktorů AB“ ke stažení ve formátu pdf: 

www.5faktoru.cz/5faktoruKomplet.pdf 

  

Další externí zdroje informací o Andreji Babišovi: 

Tomáš Pergler: Babiš, příběh oligarchy (e-kniha například zde: 

https://www.kosmas.cz/knihy/196821/babis-pribeh-oligarchy/) 

Matrix AB (Krátký film o Andreji Babišovi http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-

zurnal/214562262600003-matrix-ab/) 

Selský rozum (Film o českém venkově – ve výsledku o Andrejovi Babišovi 

https://www.selskyrozum.online/) 

Žlutý baron (Kniha o podnikání Andreje Babiše obsahově propojena s filmem Selský rozum,  

http://zlutybaron.cz/ v nejrůznějších knihkupectvích tištěný, nebo online, například 

https://www.alza.cz/media/zluty-baron-d5014842.htm ) 

Z Bureše Babišem – kniha slovenského autora popisující převážně začátky A.B. 

http://biztweet.cz/article/2724-nova-kniha-o-babisovi-z-burese-babisem-je-v-prodeji  

  

https://www.facebook.com/5faktoruAB/
http://www.5faktoru.cz/5faktoruKomplet.pdf
https://www.kosmas.cz/knihy/196821/babis-pribeh-oligarchy/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/214562262600003-matrix-ab/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/214562262600003-matrix-ab/
https://www.selskyrozum.online/
http://zlutybaron.cz/
https://www.alza.cz/media/zluty-baron-d5014842.htm
http://biztweet.cz/article/2724-nova-kniha-o-babisovi-z-burese-babisem-je-v-prodeji


15 
 

O Autorovi textu, o autorech 

Bylo by asi dobré napsat něco o autorovi textu. Narodil jsem se v roce 1983 a politiku sleduji od 

devadesátých let se zájmém a v posledních třech letech od útoku Ruska na Ukrajině (a působnení 

našeho prezidenta ve shodě s ruským prezidentem Putinem) také s rostoucími obavami. Rok 2014 

však nebyl první, kdy jsem se o politiku zajímal detailněji. V roce 2009 jsem protestoval proti 

chystanému spojenectví ČSSD a KSČM (viz. Týden). 

Až od roku 2014 ale přichází aktivnější fáze, kdy jsem si uvědomil, že naši vrcholní představitelé spíše 

než demokracii často nahrávají násilí totalitních režimů. To je červená čára, přes kterou jsem nechtěl 

jít, za to jsem se styděl. Právě to udělal Miloš Zeman, když v roce 2014 spolupracoval při hybridní 

informační válce kryjící vstup ruských vojsk na území Ukrajiny a oddělování částí území (po Krymu 

to byla část Donbasu). Založili jsme spolek „Pražský Majdan“ které od té doby připomíná politikům, 

co se na Ukrajině děje, organizuje humanitární pomoc, happeningy a další. Také jsme založili petici s 

názvem „Prezidente, odejděte!“, která se dostala až na plénum Senátu a také díky jejímu vlivu pak 

bylo na jaře 2016 přijato usnesení Senátu vyzývající prezidenta k uměřenosti v jeho působení. 

Od roku 2016 se ale pozornost má i dalších přesovala více a více k hrozbám přímo pro naši republiku 

– především k Andrejovi Babišovi, který představuje v mnoha směrech největší hrozbu pro českou 

demokracii (viz obsah tohoto webu). 

Nejsem členem žádné politické strany ani hnutí, působím ve spolcích či volných sdruženích Politika a 

Svědomí (známá spíše nyní demonstracemi Proč? Proto!), EEIC, Kroměřížská výzva, Občanský 

budíček, Pohradí a spolupracuji i s dalšími aktivními občany (nyní hlavně s lidmi okolo Proč? Proto! 

na nápadu Kroužkujeme osobnosti), kteří se ve volném čase dobrovolně (a bez jakýchkoliv 

konspiračních plateb  zasazují, aby u nás zůstala demokracie a nepostihlo naši zemi žádné neštěstí 

spojené s nástupem autoritářské vlády. To již naše země zažila vrchovatě ve století 20. Měli bychom 

se poučit. 

Michal Majzner 

Autorem grafiky, webu je Tomáš Kozel, www.mandelbrot.cz  

Politika a Svědomí, z.s., 2017 

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/krvava-strana-cech-a-moravy-tlaci-na-cssd_125985.html
http://www.mandelbrot.cz/
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