
PŘIJĎTE 
VOLIT
„První kolo prezidentských voleb 
proběhne 13. a 14. ledna 2023. 
Budu Vám velmi vděčný, když 
si najdete chvíli a dáte mi 
svůj hlas.“

Váš Andrej Babiš

Pokračování 
rozhovoru ČTĚTE 
na str. 4 a 5 

Pane Babiši, proč jste se roz-
hodl kandidovat na prezi-
denta České republiky?   

Protože je mi jasné, že Českou 
republiku čeká zřejmě nejtěžší ob-
dobí v novodobé historii a naše 
země na pozici prezidenta potřebuje 
zkušeného člověka, který bude od 
první minuty vědět, co má dělat. 
Lídra s jasným plánem a jasnou vizí.

Jaká je vaše vize?
Do prezidentské volby jdu 

s konkrétní představou výkonu 

mandátu, s cílem být silným, akč-
ním, nezávislým, férovým a tvrdě 
pracujícím prezidentem, který využí-
vá své kontakty ve prospěch České 
republiky, který rozumí ekonomice 
a krizovému řízení a který na první 
místo staví zájmy naší země a na-
šich občanů. To je můj program.
V hnutí ANO jsme se shodli, že 

pokud někdo z nás má šanci o Hrad 
zabojovat, tak to jsem já. Občané 
vědí, co ode mě můžou čekat, znají 
moje názory, vědí, kdo jsem. V politi-
ce jsem už víc než 10 let, není to tak, 
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že jsem se v posledním roce objevil 
a najednou se začal zajímat o politiku, 
o kterou jsem předtím nezavadil.

Čím chcete přesvědčit občany, aby 
vás volili?
Lidem můžu nabídnout svoje zku-

šenosti – jak z politiky, tak z diplo-
macie i byznysu. Jsem už devátým 
rokem poslancem, byl jsem čtyři 
roky předsedou vlády a předtím 
3,5 roku ministrem financí. Mám za 
sebou konkrétní výsledky, díky nimž 
se v Česku citelně zvedla životní 

úroveň. Upřímně, kdybych neměl 
takové politické zkušenosti a vý-
sledky, nikdy bych si netroufal žádat 
občany, aby mně dali hlas.
Kromě politických zkušeností 

nabízím lidem své schopnosti vy-
jednavače a krizového manažera. 
Umím cizí jazyky a mám spoustu 
kontaktů po světě. Jsem nezávislý, 
nikdo si mě nemůže koupit nebo 
zkorumpovat. Nebojím se mocných 
a budu nekompromisně hájit zájmy 
naší země i zájmy našich občanů, 
jako jsem to dělal vždycky.
Myslím, že bych také důstojně 

reprezentoval Českou republiku, jak 
jsem to mnohokrát dělal v roli pre-
miéra buď sám, nebo s manželkou. 
Voličům nabízím také svou empa-
tii, sociální cítění, kontakt s realitou 
a zdravý selský rozum. Můžu lidem 
slíbit, že se nikdy nic nezmění na 
mé urputnosti a na mé pracovitos-
ti. Prostě chci občanům nabídnout 
Andreje Babiše, jakého všichni dob-
ře znají, jen s novou rétorikou a no-
vým posláním.

Donedávna jste ale kandidaturu 
odmítal. Proč jste změnil názor?

„PRACOVITÝ 
PREZIDENT TOHO 
HODNĚ DOKÁŽE“
Už brzy budete vy, občané České republiky, v přímé 
volbě rozhodovat, kdo se pro následujících pět 
let stane vaším prezidentem. Kdo bude plnit roli 
nejvyššího ústavního činitele, reprezentovat Česko 
ve světě, bojovat za jeho zájmy v dobách krize. 
Kdo bude podepisovat zákony, spolurozhodovat 
o směřování země. Za politikem Andrejem Babišem 
je kus práce, všichni ho znají. Ale jaký by byl 
prezident? Co od něj čekat?

BOJUJE 
ZA ČESKOprotoBabiš

Protože se situace změnila. 
Dnes reálně hrozí, že příští prezi-
dent půjde na ruku vládě, a to by 
nebylo dobře. Má tu totiž být pro 
všechny občany.
Je pravda, že mi spousta lidí 

ještě v létě říkala, že by mě radě-
ji chtěli znovu jako premiéra než 
jako prezidenta, zvlášť když vidí, 
jak současná vláda místo efektiv-
ní a rychlé pomoci rozdává knížecí 
rady. A když už pomůže, tak je 
té pomoci málo a přichází pozdě, 
takže není divu, že máme nejdraž-
ší elektřinu v Evropě. Proto jsme 
se vládě po prázdninách pokusili 
vyslovit ve Sněmovně nedůvěru. 
Bohužel se to nepovedlo. Vládní 
strany neprojevily ani náznak se-
bereflexe a naopak daly najevo, že 
budou držet spolu i přes všechny 
svoje skandály a aféry. S pětikoalicí 
nehnula ani porážka v komunálních 
volbách. Prostě 108 hlasů ve Sně-
movně je 108 hlasů ve Sněmovně.

NOVINY 

ZDARM
A
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1 Bude tvrdě hájit zájmy České republiky a českých občanů

2 Je nezávislý, nikdo si ho nemůže koupit

3 Je neovlivnitelný, nebojí se mocných

4   Je zkušeným politikem a diplomatem

5 Je to ostřílený byznysmen, vyjednavač a krizový manažer

6 Vždy pracuje naplno

7 Má spoustu kontaktů doma i ve světě

8 Umí cizí jazyky, mluví anglicky, francouzsky, německy

9 Zůstává nohama na zemi, bude prezidentem všech občanů

10 Má sociální cítění a používá zdravý selský rozum

10 DŮVODŮ, 
PROČ VOLIT BABIŠE

protoBabiš
OČIMA MANŽELKY MONIKY

CITÁT
„Lidé teď víc než kdy jindy 
potřebují naději. Potřebují 
člověka s jasným plánem 
a jasnou vizí. Člověka, který bude 
nezávislý, kterého nikdo nemůže 
koupit, zkorumpovat a který se 
nebude bát mocných. Člověka, 
který bude tvrdě hájit české 
zájmy a naše občany.“

  Andrej Babiš

kázala představit. V době covidu 
jsem ho doma skoro neviděla. Byly 
dny, kdy jsem měla opravdu strach, 
jak to všechno zvládne, jestli ho to 
úplně nezničí. Jak si vysvětluju, že 
to ustál? Že ho to neutahalo? Vlast-
ně nevím, Andrej má prostě nějaké 
dodatečné zdroje energie 
Nebylo ale vše jen negativní. Jako 

manželka předsedy vlády jsem ho 
doprovázela na důležité státní ná-
vštěvy. Dělala vše pro to, abych 
obstála v nové úloze, držela rodinu 
pohromadě a vše skloubila s po-
vinnostmi v nadaci, jejíž vznik jsem 
roku 2011 iniciovala. Krom toho 
jsem se nepřestala věnovat svojí 
práci – interiérovému designu.
Když se za tou dobou ohlédnu, 

za některé zkušenosti jsem oprav-
du vděčná. Nikdy bych nepotkala 
tolik skvělých a zajímavých osob-
ností, získala jsem dokonce řadu 
nových přátel. Nezapomenutelným 
zážitkem byla určitě návštěva Bí-
lého domu a seznámení s Melanií 
a Donaldem Trumpovými. Osobními 
přáteli naší rodiny se stali lucem-
burský premiér Xavier Bettel a jeho 
partner Gauthier Destenay. Nikdy 
bych také nezjistila, kolik šikov-

ných a uznávaných lidí dělá naší 
zemi ve světě dobré jméno. Bylo 
mi ctí si s nimi potřást rukou a sly-
šet jejich příběhy.
Pojďme ale k tomu, co je před 

námi. Andreje znám třicet let. Když 
se pro něco nadchne, jde si za tím. 
Stejné to určitě bude s kandidaturou 
na prezidenta. Ano, dlouho váhal, 
i s ohledem na mě a na naše děti. 
Netajím se tím, že je jeho účinková-
ní v politice pro rodinu velmi nároč-
né. A to jsem mu také řekla. Jenže 
zároveň nechci být tou, která ho od 
této výzvy zrazuje. Vím, že mnohem 
víc než prohra by ho mrzelo, kdy-
by to nezkusil. A přijde mi nakonec 
logické, že právě on bude kandi-
dovat na prezidenta. Osm let pro 
tuto zemi tvrdě odpracoval a má 
spousty zkušeností, které teď lidem 
může nabídnout. Jiného takového 
kandidáta tam vlastně nevidím, a to 
se nikoho z nich nechci osobně do-
tknout. Proto manžela v rozhodnu-
tí ucházet se o prezidentský úřad 
podpořím a budu za ním stát, stej-
ně jako jsem za ním stála v době, 
kdy byl premiérem naší země.“

Monika Babišová

protoBabišBOJUJE ZA ČESKO

„Když se Andrej před de-
seti lety rozhodl jít do 
politiky, náš rodinný ži-

vot se otočil naruby. Ta práce ho 
postupně pohltila ještě víc než 
v minulosti podnikání, společného 
času bylo stále méně a součástí 
našich životů se stala média a so-
ciální sítě. Novináři ani oponenti si 
nikdy nebrali servítky. Těch změn 
bylo neuvěřitelně moc a nebudu 
vám lhát – v některých chvílích to 
bylo složitější, než jsem si kdy do-

S BUDOUCÍM KRÁLEM  Na recepci 
japonského premiéra v říjnu 2019 prohodila 
Monika Babišová pár slov i s princem 
Charlesem, který vystřídal na britském 
trůnu svou matku, královnu Alžbětu II. 
Dodnes na to moc ráda vzpomíná.
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„Celou dobu, co jsem 
v politice, mě vždy nej-
víc zajímala jedna věc – 

jak zlepšit život v naší zemi pro 
všechny. Proto jsem v roce 2012 
založil hnutí ANO jako protest pro-
ti korupci a klientelismu tradičních 
politických stran. Osm let jsme byli 
ve vládě, z toho čtyři roky jsme 
ji vedli. Od roku 2013 jsme vyhráli 
osmery volby za sebou a bývali by-
chom vyhráli i ty sněmovní v roce 
2021, kdyby do toho nepřišel covid 
a kdyby se proti nám nespojilo pět 
opozičních stran a většina médií. 
V září 2022 jsme znovu vyhráli, ten-
tokrát komunální volby.
Úspěch ve sněmovních volbách 

v roce 2013 mě i hnutí ANO vystře-
lil do vlády. Ministrem financí jsem 
se stal 29. ledna 2014 a byl jsem 
jím až do května 2017, než mě pan 
Sobotka kvůli smyšlenému obvinění 
vyhodil. Za ty tři roky, co jsem dělal 
ministra, mělo Česko v roce 2016 po 
21 letech znovu přebytkový rozpočet, 
a to rekordních plus 61,8 miliardy ko-
run. Snižoval jsem státní dluh – za rok 
2013 bylo zadlužení 41,1 % vůči HDP, 
na konci roku 2017 už jen 32 % HDP. 

Zavedli jsme slevu na dani za 
umístění v mateřské školce (škol-
kovné), prosadili zvýšení daňových 
slev na děti, osvobodili jsme od 
daně výsluhy pro vojáky, pracujícím 
důchodcům vrátili slevu na dani 
a zavedli 10% sazbu DPH.
Jako jediný český ministr jsem 

prosadil legislativní návrh zacíle-

ný proti karuselovým podvodům 
s DPH, tzv. reverse charge. Zřídili 
jsme Daňovou kobru proti daňovým 
podvodům, zavedli kontrolní hlášení 
a prosadili jsme také elektronickou 
evidenci tržeb (EET), která narov-
nala podnikatelské prostředí a roč-
ně díky ní byla státní kasa bohatší 
o 13 miliard. Bohužel EET zrušila 
současná vláda.
Moje vláda, kde jsem od roku 

2017 působil jako premiér, nebý-
vale zvedla životní úroveň v celém 
Česku. Můj kabinet splnil naprostou 
většinu svých slibů. Důchody jsme 
valorizovali průměrně téměř o tisí-
covku rok co rok, takže v roce 2021 
se penze dostaly nad 15 tisíc. Pro 
studenty a seniory jsme prosadili 
75% slevu na jízdné, splnili jsme 
slib učitelům, že v roce 2021 budou 
brát v průměru přes 45 tisíc korun, 
hranici 50 tisíc překonaly platy poli-
cistů, hasičů, sestřiček i vojáků.
Daně jsme snížili o 436 miliard 

korun, zrušili jsme superhrubou 
mzdu, pro živnostníky jsme zaved-
li paušální daň, zrušili jsme daň 
z nabytí nemovitosti. Na konci roku 
2019 jsme státní dluh srazili až na 
29 % HDP a i po dvou letech pan-
demie bylo zadlužení v roce 2021 
menší než v roce 2014, kdy jsem se 
stal ministrem financí.
Postavili jsme skoro 300 kilometrů 

nových silnic a dálnic včetně zbrusu 
nové D1, do Hradce Králové jsme 
konečně protáhli D11, rozjeli jsme 
stavbu D4 do Strakonic a vybudo-

Dva dny poté, co Andrej Babiš 
oficiálně potvrdil, že vstoupí 
do boje o Hrad, vyjel do kra-

jů za lidmi. „Přiznávám, že mi to 
chybělo, já tu zpětnou vazbu od lidí 
potřebuju. Nabíjí mě to energií,“ řekl 
Babiš v prvních rozhovorech. Do 
akce se opět dostal jeho obytný vůz. 
Je sice přelepený novou fotografií 
a jiným heslem v rámci prezidentské 
kampaně, ale jinak je to stále on. Je 
možné, že už jste ho v kraji potkali. 
Plán totiž byl a je jasný. Do poloviny 
prosince objet všechny regiony Čes-
ké republiky. Ne jen ty, kde ANO ve 
volbách dominovalo. Všechny. „Chci 
lidem představit svou vizi, jak bych 
jim jako prezident pomáhal,“ dodává 
Babiš. Oproti předchozí kampani je 
tu malá změna. Ochladilo se, a tak 
se setkání s občany konají uvnitř... 
Restaurace, hospody, kulturní sály, 
firmy, které zasáhlo neúměrné zdra-
žování energií, provozovny malých 
a středních podnikatelů, které bojují 
o přežití.■

vali jsme desítky nových obchvatů. 
Prosadili jsme elektronickou dálniční 
známku a opravili desítky železnič-
ních nádraží.
Zvýšili jsme rodičovský příspěvek 

na 300 tisíc korun, zlidštili jsme 
exekuce a insolvence, masivně in-
vestovali do zdravotnictví, zrekon-
struovali jsme desítky památek, 
miliardy investovali do sportu i do 

modernizace naší armády, prosadi-
li výměnu více než 100 tisíc kotlů 
a zaváděli opatření proti suchu.

V zahraniční politice jsem jako 
premiér systematicky bojoval 
proti ilegální migraci, v EU se mi 
podařilo prosadit jádro a zemní 
plyn jako čisté zdroje při plnění 
klimatických cílů a pro Českou 
republiku do roku 2027 vybojovat 

980 miliard korun z evropských 
fondů, z toho 42 miliard navíc díky 
své urputnosti. Osobně jsem do-
zoroval evakuaci našich občanů 
z Afghánistánu a naše vláda také 
vyhostila desítky ruských špionů 
po zlomu ve vyšetřování výbuchů 
ve Vrběticích.“

Andrej Babiš

Aby to náhodounezapadlo

Rodičák jsme zvedli

na 300 tisíc

Vyměnili jsme 

100 tisíc kotlů

Postavili jsme 300 km
nových silnic a dálnic Naše EET vydělávala státu 

13 miliard ročně

Vybojovali jsme 980 miliard z evropských 

fondů pro ČR, z toho 50 miliard jen pro zdravotnictví 

a 15 miliard na národní boj proti rakovině 

Důchody jsme zvedli 

nad 15 tisíc

Z ČR jsme udělali 6. nejméně 
zadluženou zemi EU

Průměrný plat učitelů

jsme vytáhli nad 45 tisícZa naší vlády jsme předstihli v žebříčku 

nejbohatších zemí Itálii a Španělsko

Česko bylo 9. nejvíc 
prosperující zemí v EU

Všem zaměstnancům jsme 

snížili daně o 7 %
Studentům a seniorům jsme odklepli 

75% slevu na jízdné

Platy policistů, hasičů, sestřiček i vojáků 

jsme dostali nad hranici 50 tisíc
Daně jsme snížili 

o 436 miliard

protoBabišPOMÁHÁ LIDEM

ZA BABIŠE BYLO PROSTĚ LÍP

ANDREJ BABIŠ OPĚT 
NA CESTÁCH  Takhle 
si ho novináři odchytli 
v Oseku v Ústeckém 
kraji. Obytňák už 
s novým, prezidentským 
polepem samozřejmě 
zaujal. Zdobí ho teď 
hesla jako „Krizový 
manažer“ nebo „Pomáhá 
lidem“.

ONKOLOGIE JAKO JEDNO Z VELKÝCH TÉMAT  Míša a Petra jsou dvě skvělé zdravotní sestry z Masarykova 
onkologického ústavu v Brně, který staví nová centra zaměřená na prevenci a inovace za miliardu korun. 
„Škoda, že se nepodařilo dotáhnout projekt, aby podobně moderní nemocnice vznikla i v Praze,“ podotýká 
Andrej Babiš.

Obytňák je zase v akci, projede všemi regiony



Co vlastně zmůže prezident?
Prezident může vetovat zákony. 

Prezident jmenuje členy bankovní 
rady České národní banky, prezi-
denta a viceprezidenta Nejvyššího 
kontrolního úřadu, má významný 
vliv při jmenování velvyslanců a na 
mezinárodní politiku, ratifikuje me-
zinárodní smlouvy. Prezident může 
chodit na jednání vlády i do parla-

mentu. Prezident si může vyžádat 
od vlády informace, může na poli-
tiky vyvíjet tlak, aby pracovali, řešili 
krize a starali se o lidi. A to vůbec 
nemluvím o jeho symbolické roli, 
a jak může nastolovat různá téma-
ta. Takže nevěřte tomu, že prezi-
dent nic nezmůže. Když je kompe-
tentní a pracovitý, tak toho dokáže 
opravdu hodně.

„Mnohem víc času než
předchozí prezidenti 
bych trávil mezi občany, 

jezdil po naší zemi, 
mluvil s nimi 
a naslouchal jim. 
Hlava státu musí 
vědět, co lidi trápí 
a co řeší.“

Jaký byste chtěl být prezi-
dent? 
Pokud by si mě lidi zvolili 

za prezidenta, mým prvním 
zájmem by byla Česká re-
publika. Dbal bych na zákony, 

demokratické principy a ústavu. 
Vystupoval bych jako nadstranická 

autorita, osekával hrany a pomáhal 
předcházet konfliktům. Kdyby to 
bylo zapotřebí, tak bych je i řešil. 
Každé vládě bych připomínal, že 
je tady hlavně proto, aby pomá-
hala našim občanům, zaměstnan-
cům a zaměstnavatelům. Chci být 

především hlasem normál-
ních lidí, kterým ostatní 

nevěnují pozor-
nost nebo je 

záměrně 
přehlíží. 

Proto bych trávil mnohem víc času 
než předchozí prezidenti mezi ob-
čany, jezdil po naší zemi, mluvil 
s nimi a naslouchal jim. Hlava státu 
musí vědět, co lidi trápí a co řeší.
Prezident samozřejmě hraje také 

důležitou roli v zahraniční politice. 
Snažil bych se, aby všude ve svě-
tě byl slyšet hlas České republiky. 
Jako bývalému byznysmenovi je mi 
blízká hlavně ekonomická diploma-
cie. Otevíral bych dveře našim fir-
mám a pomáhal jim uchytit se na 
nových trzích. Propagoval bych naši 
krásnou zemi a pomáhal českým 
občanům, kteří by se v cizině do-
stali do problémů. 

„Dobře vím, že to bude 
náročné a že můžu 
prohrát. To ale k životu 
patří. Aspoň budu mít 
čisté svědomí, že jsem to 
zkusil.“

Jaké si dáváte šance na úspěch?
Vím, že nejdu do prezidentských 

voleb jako favorit, navíc čelím pře-
silovce tří kandidátů blízkých pěti-
koalici. Počítám s tím, že mě moji 
oponenti budou chtít očernit za ka-
ždou cenu a že proti mně novináři 
zase budou pořádat mediální štva-
nice. Naštěstí jsem na to už zvyklý.
Uvědomuju si, že prezidentská 

kandidatura je velká výzva, ale těm 
jsem se v životě nikdy nevyhýbal. 
Dobře vím, že to bude náročné 
a že můžu prohrát. To ale k životu 
patří. Aspoň budu mít čisté svědo-
mí, že jsem to zkusil.

Jak na vaše rozhodnutí reagovala 
rodina? 
To víte, nadšená nebyla. Za těch 

deset let si moje žena a děti uvě-
domují, jak moc nám politika nega-
tivně zasáhla do života. Nejen kvůli 
neustálé mediální pozornosti, ale 
i kvůli tomu, že jsem permanentně 
pracoval. Naštěstí ale moje rozhod-
nutí chápou a respektují. Za to jim 
patří ohromné poděkování.

Spoustu lidí napadne, jakou má 
vaše kandidatura spojitost se sou-
dem kvůli Čapímu hnízdu. Kdybys-
te se stal prezidentem, kauza skon-
čí u ledu…
Odmítám, že by kandidatura sou-

visela se soudem. Prezident nemá 
doživotní imunitu, takže bych se 
soudu stejně nevyhnul. Osobně ani 
nechci, protože jsem nic protizá-
konného neudělal a byl bych rád, 
aby se to u soudu prokázalo. Proto 
jsem před několika lety ještě jako 
premiér odmítl abolici, kterou mi 
nabízel prezident Zeman. Prostě 
si nedokážu představit, že by mě 
soud odsoudil za skutek, který se 
nestal.

Kdybych nebyl v politice, ni-
kdy by se případ nedostal před 
soud. Je to 15 let stará pseu-
dokauza, kterou moji oponenti 
účelově vyrobili před sněmovní-

mi volbami v roce 2017, aby mě 
dostali z politiky. Udělali to proto, 
že z časů mé politické kariéry se 
jim nepodařilo nic najít. Ostatně ani 
nemohlo, protože nebylo co.
Nikomu nevznikla žádná újma, 

dotace byla devětkrát kontrolována 
tehdejšími politiky. Dotace 
byla vrácena, i když na ni 
byl nárok, a navíc jsem 
dal 52 milionů na charitu, 

abych zdůraznil nesmyslnost 
celé pseudokauzy. Čapí hnízdo ale 
hlavně není žádný tunel. Je to far-

ma nedaleko Benešova, která za-
městnává 90 lidí, slouží veřejnosti 
a na odvodech a mzdách poslala 
do státní kasy už více než 400 mi-
lionů korun. 

„Na neformálních 
akcích, kdy spolu světoví 
politici debatují 
napřímo, jsem nikdy 
nepotřeboval tlumočníka.
Právě to mi umožnilo 
poznat spoustu 
významných lidí a získat 
cenné kontakty.“

Mluvil jste o Andreji Babišovi s no-
vou rétorikou. Můžete ale důstojně 
reprezentovat Českou republiku, 
když nemluvíte pořádně česky?
V zahraničí se o sebe určitě nebo-

jím, protože mluvím francouzsky, ně-
mecky a anglicky. Na neformálních 
akcích, kdy spolu světoví politici de-
batují napřímo, jsem nikdy nepotře-
boval tlumočníka. Právě to mi umož-
nilo poznat spoustu významných lidí 
a získat cenné kontakty. 
Pokud jde o češtinu, s gramati-

kou jsem se nikdy moc nekama-
rádil. Je pravda, že mi sem tam 
naskočí slovenské slovíčko, ale co 
byste chtěl od starého psa? Vždyc-
ky jsem měl hlavu spíš na čísla než 
na pravopis.
Narodil jsem se v Českosloven-

sku. Když se pak rozdělovalo, roz-
hodl jsem se založit v České re-
publice firmu a vypravil jsem se do 
Prahy. Přespal jsem v Průhonicích, 
kde se mi tak zalíbilo, že jsem se 
tam zabydlel. Svou vlast jsem si 
zvolil v roce 1993 a nikdy bych 
neměnil.
A že tu a tam udělám chybu? 

Ano, udělám. Ale stále na sobě 
pracuju a můžu lidem slíbit, že 
budu češtinu pilovat dál, i když pro 
mě vždycky byly a vždycky budou 
rozhodující činy.

Taky jste mnohdy nešel pro drsněj-
ší slovo daleko.
Jako ministr, premiér nebo lídr 

opozice jsem občas použil ostřejší 
výraz, ale to k té roli patří. Politika 
je často nelítostný boj. Navíc je pro 
mě někdy těžké ukočírovat emoce, 
když proti mně oponenti používají 
podpásovky a nehrají fér. Ale to, 
co se toleruje v parlamentní poli-
tice, na Pražský hrad nepatří. Pro-
to taky vedu pozitivní předvolební 
kampaň. Nekandiduju proti někomu, 
ale proto, abych pracoval ve pro-
spěch naší země a našich občanů. 
Bude na lidech, jestli mě budou 
chtít, nebo ne.

„Domnívám se, že 
k členství v NATO a EU 
neexistuje alternativa. 
To ale neznamená, že 
k nim nemůže mít 
Česká republika kritické 
připomínky a výhrady.“

Prezident má dvě role – v zahra-
niční a v domácí politice. Co je pro 
vás klíčové v zahraničněpolitickém 
směřování?
Naše zahraničněpolitická orienta-

ce je jednoznačně vyjádřena člen-
stvím v Severoatlantické alianci 
a v Evropské unii. Domnívám se, že 
k těmto dvěma členstvím neexistuje 
alternativa. To ale neznamená, že 
k NATO a EU nemůže mít Česká 
republika kritické připomínky a vý-
hrady. Neplatí rovnice, že všechno, 
co přijde ze Západu, je automaticky 
správné a pro nás výhodné. Válka 
na Ukrajině jednoznačně podtrhla 
důležitost NATO, naše členství zpo-
chybňuje dnes opravdu málokdo. 
Pokud jde o Evropskou unii, je situ-
ace o dost komplikovanější.

POKRAČOVÁNÍ 
ROZHOVORU 
ze strany 1

Je velmi nepravděpodobné, že by 
se před řádnými sněmovními volba-
mi v roce 2025 podařilo tuto nepo-
pulární vládu vyměnit, to je třeba 
si přiznat. Přímá volba prezidenta 
v lednu 2023 je na dlouhou dobu 
posledním hlasováním. Volit pak pů-
jdeme až na jaře roku 2024 do Ev-
ropského parlamentu a na podzim 
do krajských zastupitelstev. Do té 
doby lidi nebudou mít způsob, jak 
vyjádřit názor na současnou vlá-
du a zvolit si zástupce, kterého 
by měl premiér respektovat 
a vést s ním dialog. 

Je post prezidenta tak dů-
ležitý? Vždyť jde hlavně 
o reprezentativní roli.
Samozřejmě, že je 

důležitý. Vůbec to 
není jen reprezentativ-
ní role. Prezident sice 
není premiér, ale od 
roku 1989 jsme měli 
tři prezidenty a každý 
z nich měl obrovský 
vliv. Každý. Nepodceňuj-
te důležitost prezidenta. 
Kdyby to tak nebylo, proč 
by se politické strany tolik 
snažily, aby zvítězil zrovna 
jejich kandidát? Proč by 
se vůbec o volbu tak 
zajímaly?

„PRACOVITÝ PREZIDENT TOHO HODNĚ DOKÁŽE“
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chodit na jednání vlády i do parla- opravdu hodně.

„Mnohem víc času než„Mnohem víc času než„Mnohem víc času než
předchozí prezidenti předchozí prezidenti předchozí prezidenti 
bych trávil mezi občany, bych trávil mezi občany, bych trávil mezi občany, 

jezdil po naší zemi, jezdil po naší zemi, jezdil po naší zemi, jezdil po naší zemi, jezdil po naší zemi, 
mluvil s nimi mluvil s nimi 
a naslouchal jim. a naslouchal jim. a naslouchal jim. 
Hlava státu musí Hlava státu musí 
vědět, co lidi trápí vědět, co lidi trápí vědět, co lidi trápí vědět, co lidi trápí 
a co řeší.“a co řeší.“

Jaký byste chtěl být prezi-
dent? 
Pokud by si mě lidi zvolili 

za prezidenta, mým prvním 
zájmem by byla Česká re-
publika. Dbal bych na zákony, 

demokratické principy a ústavu. 
Vystupoval bych jako nadstranická 

autorita, osekával hrany a pomáhal 
předcházet konfliktům. Kdyby to 
bylo zapotřebí, tak bych je i řešil. 
Každé vládě bych připomínal, že 
je tady hlavně proto, aby pomá-
hala našim občanům, zaměstnan-
cům a zaměstnavatelům. Chci být 

především hlasem normál-
ních lidí, kterým ostatní 

nevěnují pozor-
nost nebo je 

záměrně 
přehlíží. 

Jako bývalému byznysmenovi je mi 
blízká hlavně ekonomická diploma-
cie. Otevíral bych dveře našim fir-
mám a pomáhal jim uchytit se na 
nových trzích. Propagoval bych naši 
krásnou zemi a pomáhal českým 
občanům, kteří by se v cizině do-
stali do problémů. 

„Dobře vím, že to bude „Dobře vím, že to bude „Dobře vím, že to bude 
náročné a že můžu náročné a že můžu 
prohrát. To ale k životu prohrát. To ale k životu prohrát. To ale k životu 
patří. Aspoň budu mít patří. Aspoň budu mít patří. Aspoň budu mít 
čisté svědomí, že jsem to čisté svědomí, že jsem to čisté svědomí, že jsem to 
zkusil.“zkusil.“

Jaké si dáváte šance na úspěch?
Vím, že nejdu do prezidentských 

voleb jako favorit, navíc čelím pře-
silovce tří kandidátů blízkých pěti-
koalici. Počítám s tím, že mě moji 
oponenti budou chtít očernit za ka-
ždou cenu a že proti mně novináři 
zase budou pořádat mediální štva-
nice. Naštěstí jsem na to už zvyklý.
Uvědomuju si, že prezidentská 

kandidatura je velká výzva, ale těm 
jsem se v životě nikdy nevyhýbal. 
Dobře vím, že to bude náročné 
a že můžu prohrát. To ale k životu 
patří. Aspoň budu mít čisté svědo-
mí, že jsem to zkusil.

Jak na vaše rozhodnutí reagovala 
rodina? 
To víte, nadšená nebyla. Za těch 

deset let si moje žena a děti uvě-
domují, jak moc nám politika nega-
tivně zasáhla do života. Nejen kvůli 
neustálé mediální pozornosti, ale 
i kvůli tomu, že jsem permanentně 
pracoval. Naštěstí ale moje rozhod-
nutí chápou a respektují. Za to jim 
patří ohromné poděkování.

Spoustu lidí napadne, jakou má 
vaše kandidatura spojitost se sou-
dem kvůli Čapímu hnízdu. Kdybys-
te se stal prezidentem, kauza skon-
čí u ledu…
Odmítám, že by kandidatura sou-

visela se soudem. Prezident nemá 
doživotní imunitu, takže bych se 
soudu stejně nevyhnul. Osobně ani 
nechci, protože jsem nic protizá-
konného neudělal a byl bych rád, 
aby se to u soudu prokázalo. Proto 
jsem před několika lety ještě jako 
premiér odmítl abolici, kterou mi 
nabízel prezident Zeman. Prostě 
si nedokážu představit, že by mě 
soud odsoudil za skutek, který se 
nestal.

Kdybych nebyl v politice, ni-
kdy by se případ nedostal před 
soud. Je to 15 let stará pseu-
dokauza, kterou moji oponenti 
účelově vyrobili před sněmovní-

mi volbami v roce 2017, aby mě 
dostali z politiky. Udělali to proto, 
že z časů mé politické kariéry se 
jim nepodařilo nic najít. Ostatně ani 
nemohlo, protože nebylo co.
Nikomu nevznikla žádná újma, 

dotace byla devětkrát kontrolována 
tehdejšími politiky. Dotace 
byla vrácena, i když na ni 
byl nárok, a navíc jsem 
dal 52 milionů na charitu, 

abych zdůraznil nesmyslnost 
celé pseudokauzy. Čapí hnízdo ale 

ropského parlamentu a na podzim 
do krajských zastupitelstev. Do té 
doby lidi nebudou mít způsob, jak 
vyjádřit názor na současnou vlá-
du a zvolit si zástupce, kterého 
by měl premiér respektovat 
a vést s ním dialog. 

Je post prezidenta tak dů-
ležitý? Vždyť jde hlavně 
o reprezentativní roli.
Samozřejmě, že je 

důležitý. Vůbec to 
není jen reprezentativ-
ní role. Prezident sice 
není premiér, ale od 
roku 1989 jsme měli 
tři prezidenty a každý 
z nich měl obrovský 
vliv. Každý. Nepodceňuj-
te důležitost prezidenta. 
Kdyby to tak nebylo, proč 
by se politické strany tolik 
snažily, aby zvítězil zrovna 
jejich kandidát? Proč by 
se vůbec o volbu tak 
zajímaly?



V čem?
Myšlenka společné Evropy je 

bezpochyby správná a výhodná, ale 
zejména v posledních letech brusel-
ští politici stále více mluví do zá-
ležitostí, které mají zůstat výhradně 
v kompetenci členských zemí. Potíž 
je také v tom, že Brusel si z kli-
matické změny a boje proti uhlíku 
udělal vlastní „zelené náboženství“, 
kterému podřizuje úplně všechno, 
dokonce i selský rozum. Nesmysl-
ný zákaz automobilů se spalovacími 
motory v roce 2035 je toho důka-
zem. Bohužel, místo aby se tomu 
současná vláda postavila, jak pre-
miér Fiala sliboval, že to nedopustí, 
tak ten zákaz z nepochopitelných 
důvodů podpořila.
Dnešní Evropská unie se hodně 

vzdálila od společenství, pro které 
v roce 2004 hlasovala jasná většina 
lidí. To mě vážně mrzí. Místo pro-
storu pro nové příležitosti se z EU 
stává zdroj zákazů, kvót a direktiv. 
Brusel má stále větší a větší ten-
denci lidem nařizovat, jak mají žít, 
co mají jíst, čím mají jezdit, na co 
se mají dívat, co mají říkat, co si 
mají myslet. Sami pro sebe si přitom 
bruselští politici vyjednávají nejrůz-
nější výjimky, aby ze svého komfortu 
nemuseli slevovat. Toto je vývoj, kte-
rému je třeba se ze všech sil bránit.

„Místo nesmyslů typu 
zákazu spalovacích 
motorů by se evropští 
politici měli zaměřit na 
dotažení čtyř základních 
svobod, na kterých je EU 
postavena – volný pohyb 
osob, zboží, služeb 
a kapitálu.“

Jak byste to jako prezident chtěl 
udělat?
Myslím, že je na čase Evropu 

vzít politikům, byrokratům, nevlád-
kám, lobbistům a vrátit ji zpět li-
dem a jednotlivým členským zemím. 
Skutečné bohatství Evropy totiž tkví 
v její různorodosti, nikoli v uniformi-
tě a konformitě. Vždycky mě mrzí, 
když vidím průzkumy a čtu disku-
ze, ze kterých EU nevychází dobře. 
Averze lidí vůči EU není dána nedů-
věrou v myšlenku společné Evropy, 
ale pramení z nařízení, která vymýš-
lejí bruselští politici a úředníci.
Místo nesmyslů typu zákazu spa-

lovacích motorů by se evropští po-
litici měli zaměřit na dotažení čtyř 
základních svobod, na kterých je 
EU postavena – volný pohyb osob, 
zboží, služeb a kapitálu. Kromě 
společného evropského trhu chybí 
dokončit Schengenský prostor tak, 
aby byl zaručen volný pohyb po 
Evropě a zároveň důsledná ochrana 

vnějších hranic proti ilegální migraci, 
která je stále větším problémem.

Ale co s tím?
Je pravda, že velké rozhodova-

cí pravomoci prezident nemá, nic-
méně jako v řadě dalších případů 
může působit vahou své autority 
nejen doma, ale i v zahraničí. Pět 
let ve funkci je dost dlouhá doba 
na to něco prosadit, pokud je člo-
věk urputný. A to já jsem. Kdybych 
byl prezident, své vize bych veřejně 
opakoval, apeloval na politiky doma 
i v Bruselu. A časem by se to moh-
lo zlomit.
Stojím si za tím, že společná Ev-

ropa je dobrá a užitečná myšlenka, 
že společně toho evropské státy 
dokážou mnohem víc. Ale je rozum-
nější nechat věcem přirozený prů-
běh a čekat na konsenzus, ne na 
sílu prosazovat sociální inženýrství 
a různé pětiletky. Musíme prostě 
udělat maximum pro to, abychom 
Evropu vrátili zpět lidem a člen-
ským zemím.

A kdyby to nevyšlo? Byl byste pro 
vystoupení z EU? 
Vystoupení z EU by pro nás bylo 

jednoznačně nevýhodné, ukazuje 
se, jak velký dopad měl odchod 
Británie. Do EU míří 87 % vývozu 
našich firem a Schengenský prostor 
nám zaručuje volný pohyb uvnitř 
Evropy. Dostáváme také víc pe-
něz z Unie, než posíláme, i když 
je pravda, že nemáme svobodu 
nasměrovat prostředky tam, kam 
potřebujeme – tedy hlavně do infra-
struktury, na výstavbu silnic a dál-
nic, škol a školek, domovů pro se-
niory nebo do zdravotnictví. Místo 
toho jde spousta peněz na nějaké 
rekvalifikace, konference, worksho-
py, které nemají žádný pozitivní do-
pad na ekonomiku.

„Chtěl bych Pražský 
hrad mnohem víc otevřít 
také rodinám, dětem 
a školám. Rád bych 
pravidelně 1. června 
pořádal speciální 
Dětský den na Hradě 
a vyhradil si vždy jeden 
termín v měsíci, kdy 
bych děti po Hradě 
provázel.“ 

Pokud vás lidé zvolí prezidentem, 
co uděláte jako první?
Otevřel bych Pražský hrad. Tedy 

v prvé řadě zrušil vstupní kontroly 
a odstranil ty deprimující betono-
vé zátarasy a železné ježky. Podle 
mě by Hradčany měly být přístupné 
všem bez omezení, jak jsme na to 
byli vždycky zvyklí. 

 5 protoBabiš
Chtěl bych Pražský hrad mno-

hem víc otevřít také rodinám, dě-
tem a školám. Rád bych pravidelně 
1. června pořádal speciální Dětský 
den na Hradě a vyhradil si vždy 
jeden termín v měsíci, kdy bych 
děti po Hradě provázel. Byl bych 
rád, kdyby naše děti a mladá ge-
nerace byly hrdé na zemi, kde vy-
růstají, a Hrad se toho pro ně stal 
symbolem.
Líbí se mi představa, že na Praž-

ském hradě probíhají různá diva-
delní představení, koncerty, kulturní 
akce, výstavy nebo společenská 
setkání. Podobně bych chtěl otevřít 
také lánský zámek a přilehlou obo-
ru. Oba areály by mohly mít mno-
hem větší využití než dosud.

Pojďme k některým pravomocem 
prezidenta. Hlava státu jmenuje 
vládu, premiéra a ministry. Jak bys-
te rozhodoval o premiérovi?
Souhlasím s tezí, že by prezident 

měl jmenovat premiéra, který má 
většinu ve Sněmovně, anebo toho 
s největší možností se premiérem 
stát. To byl můj případ v roce 
2017, kdy mě jmenoval prezident 
Zeman předsedou vlády. Můj prv-
ní, menšinový kabinet sice nezískal 
důvěru poslanců, na druhý pokus 
už ale ano. Moje jmenování tak vy-
tvořilo prostor pro diskuzi a díky 
tomu vznikla menšinová vláda ANO 
s ČSSD.
Po sněmovních volbách v roce 

2021 byla situace hodně odlišná. 
Tehdy vznikl jasný blok pětikoalice 
se 108 poslanci, který chtěl vlád-
nout za každou cenu. O možnosti 
vyjednat smysluplnější a stabilnější 
vládu o menším počtu koaličních 
partnerů tradiční strany nechtěly 
slyšet.
Prezident Zeman mě tehdy chtěl 

pověřit sestavením vlády, ale od-
mítl jsem, protože bych důvěru 
nezískal a přišlo mi zbytečné jít 
do předem prohrané bitvy. Ano, 
spousta hlasů propadla, ale vnitř-
ně jsem cítil, že by nebylo správ-
né nechat se jmenovat premiérem. 
Voliči prostě nějak rozdali karty 
a já nechtěl hrotit už beztak vypja-
tou atmosféru v zemi. Pochybuji, 
že by se moji protivníci chovali 
stejně státnicky.

„Pokud bych měl nějaké 
výhrady, nejdřív bych 
je sdělil předsedovi 
vlády mezi čtyřma očima 
a pokusil bych se 
společně s ním nalézt 
vhodné řešení.“ 

V minulosti prezidenti mluvili 
do složení kabinetu, sám jste to 

zažil jako premiér. Přijal byste 
všechny návrhy předsedy vlády 
na ministry?
Pokud bych měl nějaké výhrady, 

nejdřív bych je sdělil předsedovi 
vlády mezi čtyřma očima a poku-
sil bych se společně s ním na-
lézt vhodné řešení. Jestliže bych ho 
nepřesvědčil, až pak bych veřejně 
řekl svůj názor. Obecně ale nejsem 
příznivcem toho, aby prezident pre-
miérovi vetoval ministry.

Co udržování vlády v demisi nebo 
jiné nestandardní kroky na hraně 
ústavy? 
Určitě bych to nedělal, vždycky 

bych se pohyboval v mantinelech 
ústavy. Prokázal jsem to už jako 
premiér, když jsem se po volbách 
nepokoušel udržet u moci. Úřad 
jsem předal velice rychle a spořá-
daně, ačkoli hnutí ANO volby vy-
hrálo. Pan prezident mi chtěl dát 
příležitost sestavit vládu, a když 
jsem odmítl, byl na mě kvůli tomu 
naštvaný. Uznal jsem porážku a ne-
zkoušel jsem se udržet ve funkci.

Od svých podporovatelů slýchává-
te, že byste jako prezident měl vlá-
du odvolat. Co jim odpovídáte?
Říkám, že na to prezident nemá 

pravomoc. Prezident má v rámci 
ústavy nějaké možnosti, svévolně 
odvolat vládu ale mezi ně nepatří. 
To musí udělat až voliči ve vol-
bách. To ovšem neznamená, že 
prezident má být vůči vládě pasiv-
ní nebo jí jít na ruku. To vůbec ne. 
Prezident může vládu kritizovat, 
upozorňovat na některé problémy 
a veřejně od ní požadovat, aby 
lidem pomáhala. 

„Vetoval bych například 
zákon o předražených 
církevních restitucích 
nebo nepovedenou 
důchodovou reformu 
Nečasovy vlády.“

Prezident může také vetovat záko-
ny. Víte třeba, jaký zákon byste jako 
prezident vetoval?
Veto považuji spíše za symbolické 

gesto, protože vláda má ve Sně-
movně zpravidla dost poslanců na 
to, aby 101 hlasy prezidenta pře-
hlasovala. Kdybych byl prezident, 
z mé strany by šlo o vyjádření ur-
čité zásady či postoje, abych dal 
veřejně jasně najevo, že ten zákon 
hodnotím jako špatný a parlament 
by se nad ním měl ještě jednou za-
myslet. Chcete-li příklad, pak bych 
třeba vetoval zákon o předražených 
církevních restitucích nebo nepove-
denou důchodovou reformu Neča-
sovy vlády.

„Při udělování milostí 
bych se spolehl 
na analýzy Ministerstva 
spravedlnosti a svoje 
odborné poradce. Řešil 
bych každou žádost 
případ od případu.“

Co udělování milostí? Prezident 
Zeman navzdory původnímu odmí-
tavému postoji udělil milost např. 
Jiřímu Kajínkovi nebo odsouzené-
mu šéfovi Lesní správy Lány Miloši 
Balákovi.
Při udělování milostí bych se spolehl 

na analýzy Ministerstva spravedlnosti 
a svoje odborné poradce. Řešil bych 
každou žádost případ od případu.

Jak se díváte na prezidentské am-
nestie?
Amnestii bych nezvažoval a bez 

podpisu premiéra by to stejně ani 
nešlo.

Jsme u poslední otázky. Co byste 
lidem chtěl říct závěrem?
Když dovolíte, obrátil bych se pří-

mo na občany:

Vážení občané, chtěl bych 
Vás požádat o Váš hlas. 
Tyto volby jsou na dlou-

hou dobu poslední, kdy můžete 
zasáhnout do dění v naší zemi. 
Na jedné straně stojí kandidáti 
pětikoalice a na druhé straně já. 
Myslím, že za těch deset let, co 
jsem v politice, mě dobře znáte 
a víte, co mám za sebou. 

Můžu Vám slíbit, že kdybyste 
si mě zvolili za svého prezidenta, 
byl bych prezidentem pro všech-
ny občany. Přistoupil bych k na-
šemu nejvyššímu úřadu se vší 
vážností, zodpovědností a úctou, 
kterou si zaslouží. Zůstal bych 
nezávislý jak na penězích, tak na 
různých zájmových skupinách. 
Pracoval bych se stejným nasa-
zením, jako jsem zvyklý pracovat 
celý život. Českou republiku bych 
důstojně reprezentoval.

Mým prvořadým zájmem by byl 
prospěch naší země a našich ob-
čanů. Totéž bych připomínal kaž-
dé vládě. Za naše zájmy bych se 
bil doma, v Evropské unii i jinde ve 
světě. Nebál bych se mocných. 

Kdybyste mě zvolili, tak bych 
udělal maximum pro to, abyste 
si po pěti letech řekli: Babiš byl 
dobrý prezident. 

Konečné slovo je na Vás, váže-
ní občané. V těchto volbách jde 
o hodně. Můžu Vám slíbit, že po-
kud si mě zvolíte za prezidenta, 
Vaši důvěru nezklamu.

DĚTI JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ  „Ten čas šíleně utekl. Fred studuje 
v zahraničí, Vivi už je samostatná žena,“ napsal Andrej Babiš na 
instagram k fotografi i, na které s dcerou a synem slaví své narozeniny.

S TRUMPOVÝMI MĚLI BABIŠOVI DOST SPOLEČNÉHO  V dobré náladě probrali v Bílém domě vztahy České 
republiky a USA. Dokonce o patnáct minut přetáhli program. Monika dala Melanii náušnice z českého granátu, Andrej 
Babiš americkému prezidentovi zase daroval pistoli CZ 75 Republika, vyrobenou v České zbrojovce v Uherském Brodě.

POMÁHÁ LIDEM



S MACRONEM V ULICÍCH PRAHY  Během nedávného summitu na Pražském hradě 
si na Andreje Babiše udělal ve svém nabitém kalendáři čas i francouzský prezident. 
„Moc si toho setkání vážím, v současnosti je Emmanuel Macron nejdůležitější 
evropský politik,“ vyjádřil se Babiš.

U TURECKÉHO PREZIDENTA ERDOGANA   Přijetí Andreje Babiše bylo velkolepé. Spousta 
jezdců na koních před autem, nastoupené šiky vojáků a salvy do vzduchu. Před prezidentským 
palácem zahrála kapela českou hymnu a Babiš v turečtině pozdravil vojáky. Pak s jedním 
z nejvlivnějších politiků světa jednal dvě hodiny mezi čtyřma očima.

S ORBÁNEM U PLOTU  V září 2021 přivezl Andrej Babiš premiérovi Viktoru Orbánovi 
k maďarsko-srbské hranici symbolický dárek, vyhřívané stany od Armády České 
republiky. Určitě víte, že se společně jako celá V4 v roce 2018 jasně postavili proti 
kvótám na migranty.

KDYŽ KOPAT ZA ČESKO, TAK I ZA HRANICEMI

BABIŠ V KOSTCE
2. září 1954: narodil se v Bratislavě, 
v tehdejším Československu

1974: maturitu složil na Gymnáziu Tomášikova 
v Bratislavě

1974–1978: studoval na Obchodní fakultě VŠE v Praze, 
obor zahraniční obchod

1978–1993: zaměstnán u Chemapolu Bratislava, 
později změna názvu na Petrimex

1985–1990: obchodním zástupcem 
na československém velvyslanectví v Maroku

1993: založil Agrofert

2012: založil hnutí ANO a od té doby je jeho 
předsedou

od 2013 dosud: poslancem Parlamentu ČR

2014–2017: ministrem fi nancí ČR

2017–2021: předsedou vlády ČR

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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UVEDENÍ JAPONSKÉHO CÍSAŘE NA TRŮN  „Prezident Zeman mě pověřil, abych na 
ceremoniálu zastupoval Českou republiku. Potkal jsem tam nespočet prezidentů, premiérů, králů 
a politických osobností z celého světa. Intronizace se konala po třiceti letech, byl to pro nás 
s Monikou velký zážitek,“ vzpomíná dnes Andrej Babiš.



  Oblíbený · lm?
 Pretty Woman

  Oblíbená pohádka? 
 Tři oříšky pro Popelku

  Oblíbená kniha? 
  Bohové a hrdinové 

antických bájí od Vojtěcha 
Zamarovského

  Oblíbená barva? 
 Modrá

  Oblíbené jídlo? 
  Smažený sýr s bramborem 

a tatarkou

  Co byste nikdy nejedl? 
  Grenadýrmarš, plíčky na 

smetaně

  Oblíbené pití? 
 Citronáda 

  Oblíbený dezert? 
 Štrúdl

  Oblíbená zmrzlina? 
 Jahodový sorbet

  Nejlepší relaxace? 
 Ničím nerušený spánek

  Ideální dovolená? 
 U moře

  Záliby? 
  Filmy, koncerty hudebních 

skupin

  Co vás dokáže naštvat? 
 Lež

  Co vás zaručeně potěší? 
 Rodinné fotky

  Čím jste chtěl být jako dítě? 
  Vždycky jsem chtěl být 

obchodníkem

  Nejoblíbenější předmět ve 
škole? 

 Zeměpis

  Čeho se bojíte? 
 O svoje blízké

  Na co máte slabost? 
 Čokoládové pralinky

  Dobrá vlastnost? 
 Důslednost a zodpovědnost

  Špatná vlastnost? 
  Občas rychleji mluvím, 

než myslím

  Kočka, nebo pes? 
  Máme doma 4 psy, ale kočky 

mám taky rád, krásně předou

  Léto, nebo zima? 
 Oboje

  Pivo, nebo víno? 
 Oboje

Jak jsem na tom se zdravím

„Moje dítě. Tedy, teď 
už odrostlé. Tak se 
vždycky budu dívat na 

Agrofert, který v lednu 2023 osla-
ví 30. narozeniny. Společnost jsem 
založil 25. ledna 1993, měla čtyři 
zaměstnance a specializovala se na 
obchod s hnojivy. Odtud i název Agro 
(zemědělství) a fert (hnojiva). Dnes 
koncern Agrofert sdružuje 223 sub-
jektů – krom jiného podniky s historií 
sahající až do 19. století, ale i mladé 
firmy. Společnosti koncernu Agrofert 
jsou aktivní v oblastech chemie, ze-
mědělství a prvovýroby, potravinář-
ství, lesnictví a dřevařství, pozemních 
technologií a techniky, logistiky a do-
pravy, obnovitelných zdrojů a médií. 
Vlastní kapitál koncernu dosahuje 
88 miliard korun.

Agrofert je největším českým pri-
vátním zaměstnavatelem a dává 
práci téměř 31 tisícům lidí. Podle 
žebříčku Czech Top 100 z roku 2021 
je čtvrtou nejvýznamnější společnos-
tí v Česku. Působí v 15 zemích na 
3 kontinentech. Je největším kon-
cernem českého a slovenského ze-
mědělství a potravinářství, druhým 
největším tuzemským chemickým 

koncernem, druhým největším vý-
robcem dusíkatých hnojiv v Evropě 
a náleží mu také třetí příčka mezi 
největšími tuzemskými exportéry.
K Agrofertu neodmyslitelně pat-

ří Nadace Agrofert, která letos slaví 
10. výročí vzniku. Za tu dobu pomoh-
la tisícům lidí i stovkám organizací po 
celé České republice. Nadace se sta-
la jednou z prvních institucí, které se 
cíleně věnují rodičům samoživitelům, 
podpoře hasičů i hospicové a palia-
tivní péči. Dnes patří mírou poskyt-
nuté podpory a šíří svých grantových 
programů k nejvýznamnějším organi-
zacím svého druhu v Česku.

Od založení přispěla Nadace 
Agrofert jednotlivcům i neziskov-
kám přes 571 milionů korun. V roce 
2022 se rozpočet kvůli finanční 
krizi, zdražování a negativním do-
padům války na Ukrajině zvýšil 
o 150 milionů na celkových více 
než 721 milionů. Naposledy nada-
ce rozjela projekt příspěvků na ne-
doplatky za energie (např. pro se-
niorky) nebo na nákup pohonných 
hmot (pro zdravotně postižené).“

Andrej Babiš

„Je mi 68 let a na svůj věk se 
cítím dobře. Snažím se jíst 
zdravě, pravidelně cvičím, 

hraju tenis a nedávno jsem začal 
s hormonální jógou, zahrnující de-
chová cvičení a meditace. Ani mně 
se někdy nevyhnuly bolesti a nemo-
ci, ale vše se mi podařilo zvládnout. 
Až na pár výjimek byly všechny mé 
návštěvy zdravotnických zařízení 
spíše preventivní.
V roce 1970 mi lékaři odstrani-

li slezinu pro obtíže a abnormál-
ní nález v krevním obraze. Sice 
jsem kvůli tomu musel vynechat 
rok školy, ale od té doby mě chy-
bějící slezina nijak nelimituje. Když 
nepočítám drobné úrazy ze sportu 

a „běžné opotřebení“, tak od roku 
2018 mám lehce vyšší krevní tlak, 
který jsme upravili malou dávkou 
léku. Obecně se lékům pokud 
možno vyhýbám. Několik let vím 
o zvýšené hladině cholesterolu, což 
se snažím vyřešit změnou jídelníč-
ku, ale sladkému nedokážu úplně 
odolat. V březnu 2022 mi diagnos-
tikovali neprůchodnost střev, na-
štěstí všechna další vyšetření byla 
bez zvláštního nálezu. 

Na svůj věk jsem tedy celkově 
fit, udržuju se v kondici a nebojím 
se, že bych práci prezidenta ne-
zvládl.“

Andrej Babiš

Na Agrofert i nadaci můžu být pyšný

Křížovkao ceny
Tajenku zasílejte na e-mail krizovka@anobudelip.cz
do 31. ledna 2023. Jeden úspěšný luštitel vyhraje 
večeři s Andrejem Babišem v restauraci Paloma 
v Průhonicích. Dalších 20 vylosovaných získá dár-
kový balíček s reklamními předměty hnutí ANO. 
O podrobnostech budou výherci informováni e-mailem. 
Držíme palce!
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„Andrej Babiš je bezpochyby 
nejsilnější politickou osobností 
v zemi a takový by prezident měl 
být. Žádná loutka. Všichni známe 
jeho postoje a názory. Je to skvě-
lý diplomat se spoustou osob-
ních kontaktů mezi evropskými 
státníky, ale hlavně je to člověk, 
který pomáhá lidem a bojuje za 
ně. Bude skvělý prezident.“ 

„Andrej Babiš je jednoznačně 
nejlepší volba pro Česko. V době, 
kdy celá Evropská unie bojuje 
s energetickou i ekonomickou kri-
zí, potřebujeme ve vedení našeho 
státu někoho, kdo rozumí ekono-
mice a zároveň ctí sociální smír. 
A je tu ještě jeden důvod: Andrej 
Babiš má hodně zkušeností a vlá-
dě, která tápe, rád pomůže.“

S MÍŠOU V SOKOLOVNĚ  Fitness trenérka Míša už roky 
dohlíží na to, aby Andrej Babiš makal na svojí fyzičce. 

JASNĚ, ŽE SE VYFOTÍME  Tuhle hlášku určitě znáte 
z Babišova facebooku. S příznivci si už dal fotek tisíce, 
zrovna tahle je z 10. výročí Nadace Agrofert, kam posílá 
všechny své příjmy z politiky a která pomáhá hlavně 
matkám samoživitelkám.

NÁŠ HLAS MÁ JISTÝ

RYCHLE 
A JASNĚ

ALENA 
SCHILLEROVÁ

KAREL 
HAVLÍČEK

Andrej Babiš 
pod palbou otázek

proto
Babiš
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NA HOUBÁCH  V říjnu si Andrej 
Babiš vyrazil do lesa na houby 
a po návratu z nich hned uvařil 
smaženici. Video najdete na 
jeho instagramu @andrejbabis. 
Nebudete litovat 

Os int que simporem hit la etur?
Idi blam fugia verissi alis ma corem et aut qui aborio dis rectem voles ipsum consequas sincte num 
quaecto vit dolut facia ducium quis et et volupideRÁNO NA VYSOČINĚ  I když Andrej Babiš alkohol skoro vůbec nepije, v hospodě 

v Kněžicích štamprli na zahřátí odmítnout nemohl.

BORCI Z KOPIDLNA  Výjezd do Královéhradeckého kraje už byl dost sychravý, 
Andreje Babiše ale i tak přišlo podpořit spoustu fanoušků.

„POSLEDNÍ BUDVAR, NEŽ NÁM HO PRODAJÍ!“  Takhle si Andrej Babiš na svém instagramu 
zavtipkoval na účet předsedkyně Sněmovny, která by český pivovar nejradši zpeněžila.

UDĚLAT SI RADOST  Některým tradičním českým výrobkům prostě nejde odolat. 
„Úžasný Cibulák z fi rmy Český porcelán v Dubí. Musel jsem ho mít,“ přiznal Andrej Babiš.    

BEZ VÁS TO 
NEDÁME!
Andrej Babiš kandiduje na prezidenta 
České republiky. Chcete mít informace 
z první ruky přímo od nás? Je to velmi 
důležité. Vyplňte nám malý dotazník, 
abychom vás mohli kontaktovat 
s důležitými zprávami rovnou a napřímo.

Jméno  ...................................................................................................................................................................................

Příjmení ................................................................................................................................................................................

Mobilní telefon  ..............................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................

PSČ  ..........................................................................................................................................................................................

Co si přejete, aby pro vás Andrej Babiš jako 
prezident České republiky udělal?

  Prohlašuji, že jsem starší 18 let a výše uvedené údaje patří k mé 
osobě. 

  Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů politickým 
hnutím ANO 2011 za účelem oslovování (zasílání newsletterů 
a dotazníků) ze strany hnutí ANO 2011. V případě, že některé 
z mnou poskytnutých údajů budou považovány za osobní údaje 
vypovídající o mých politických názorech, dávám výslovný souhlas 
se zpracováním takových osobních údajů. Podrobné informace 
o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů naleznete 
zde: www.anojedemedal.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju

Váš podpis
...........................................................................................
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DOTAZNÍK
Vyplněný dotazník pošlete 
na naši adresu: ANO 2011, 
Babická 2329/2, 149 00  Praha 4
Pokud chcete vyplnit dotazník 
elektronicky, stačí chytrým 
mobilem vyfotit QR kód:
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