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1. Jeden čas Vás bylo v médiích plno. Teď to trochu polevilo, ale neříkejte mi, že 
je normální, když člověk, který se profiluje jako opozice vůči současnému 
"režimu", má tak doširoka otevřenou náruč sdělovacích prostředků. Jestli to spíše 
není tím, že jste součástí systému a vytažení Vašeho jména je jen dalším 
pokusem, jak dělat totéž, jen s jinými lidmi...?

2. Myslíte si, že s Vaší pověstí a s Vaší image "mafiána", které se nebráníte (tak o 
Vás například hovořil Jan Hnízdil, když kladně popisoval setkání s Vámi), můžete 
získat důvěru obyčejných lidí, že zrovna Vy způsobíte nějakou změnu a že si 
poradíte s problémem korupce apod.? 

3. Proč se vůbec z korupce dělá politické téma? Korupce byla vždycky a všude a 
taky vždy a všude bude. Když už bojovat proti korupci, tak zeštíhlováním státu, 
který ke korupci vytváří předpoklady, ale to nikdo dělat nechce. Místo toho se 
pořád vymýšlejí strategie, jak bojovat proti korupci, o korupci se stále mluví, 
spousta spolků, aktivistů a organizací z ní žije a živí se psaním knížek a studií o ní. 
A konečně politické strany mají téma, stejně jako Vy a Vaše strana připravovaná. 
Není téma korupce jen jakási nafouklá bublina? A jak víte, že zrovna korupce je 
to, co lidem vadí a co lidi trápí?

4. Jak může proti korupci bojovat člověk, o kterém se ví, že měl vždy - 
eufemisticky řečeno - dobré vztahy s politickou garniturou, který přiznává, že 
zbohatl díky "divoké privatizaci a kontaktům s politiky" (jak o Vás tvrdí Jan 
Hnízdil), který měl dobře ošetřenou politickou scénu i za Topolánkovy vlády 
(biopaliva apod - kdy Petr Mach o Vás říkal, že jste ho na schůzce přemlouval, aby 
nebrojil proti biopalivům a chlubil jste se mu, že prý máte své poslance jisté) a 
podobně. A Ladislav Jakl na Vaši adresu řekl: "Za dvacet let historie české 
demokracie se stalo pouze jednou, a to loni, že už rozpuštěná poslanecká 
sněmovna se den před volbami sešla, aby zvrátila prezidentovo veto zákona, z 
kterého mnozí lidé tohoto typu mají velké profity. Být na místě tohoto pána, tak 
bych asi tak ještě 600 let na toto téma mlčel." Myslíte, že jste pro voliče 
důvěryhodný? 

5. Jak Vám mohou obyčejní lidé důvěřovat, že je Vaším záměrem změnit politické 
klima v zemi a že Vám nejde o byznys a o to změnit spíše podmínky tak, aby 
vyhovovaly Vašemu byznysu? Nejsou za Vašimi pokusy vstoupit do politiky spíše 
osobní a obchodní zájmy? Jak byste takové podezření vyloučil?

6. Co je podle Vás horší? Regionální kmotr, který sice profituje z veřejných 
zakázek, ale peníze zůstávají v regionu, v Česku, v českých rukou, nebo člověk, 
který se sice tváří, že nekrade, že naopak bojuje proti korupci, ale ve skutečnosti 
vysává z České republiky peníze ve velkém - peníze, které mizí v zahraničí, 
protože je ve skutečnosti spojkou silných zahraničních finančních skupin? Tím 
samozřejmě nemyslím Vás, ale třeba jiné byznysmeny, kteří hlasitě volají proti 
korupci ve společnosti a přitom slouží zahraničnímu kapitálu. Pak se třeba zjistí, 



že i oni daní na Mauriciu apod. Není pak lepší ten kmotr, který je přece jenom tak 
nějak "náš"?

7. Jaké máte nejbližší plány co se Vaší chystané strany týká? Půjdete například do 
krajských voleb?

8. Koho by Vaše strana nominovala nebo podporovala jako prezidentského 
kandidáta?

9. Jaký je Váš vztah s Karlem Janečkem, o kterém jsem nedávno četl, že Vám 
pohrozil ukončením své podpory ze strany Nadačního fondu proti korupci, pokud 
budete mít politické ambice? Potřebujete vlastně jeho podporu? Vyříkali jste si to 
už? 

10. Vypadá to, že kolem Vás není příliš bezpečno. Například člověk, který pro Vás 
pracoval, Tomáš Kejla, byl zavražděn a to na několikátý pokus. Pan Dalík o Vás 
zase říká, že jste nechal zavraždit pana Mrázka. Nevadí Vám takové zvěsti?

11. Podle některých lidí nejste skutečným majitelem firmy Agrofert, ale je jím 
americký podnikatel a obchodník s ropou, dokonce v USA trestaný podnikatel (za 
obchody s embargovanou íránskou ropou v 80. letech, který byl později za 
skandálních okolností omilostněn prezidentem Clintonem) jménem Marc David 
Rich (původním jménem Reich). Co byste řekl k těmto námitkám...?


