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.Úvod
Karel Janeček je asi nejvíce citovanou, zpovídanou a všemožně mediálně prezentovanou
postavou stojící mimo současný politický establishment. V dojemné synchronii ho média
představují jako zachránce, snílka-idealistu, člověka, který má zázračný recept na krizi dnešní
doby, krizi české politiky a z ní údajně plynoucí špatné nálady v celé společnosti.1
Kde se ale tento člověk vzal? Když se podíváme do archivu médií, máme pocit, jakoby byl
Janeček mediálně uplácán z ničeho - před rokem 2007 o něm není žádná zmínka, první
najdeme až v dubnu 2007 v ČT. Další opatrné zmínky se začínají vynořovat až v průběhu roku
a převážně v pravdoláskařských médiích - v Hospodářských novinách, České televizi, na
Aktuálně.cz.
Ve firmě RSJ a.s., která údajně vydělává velké peníze, přitom Janeček působí od roku 1995,
vede ji od roku 2000 a firma se stala tzv. "tvůrcem trhu" v roce 2002. Janeček přitom tvrdí, že
úspěšný byl už roky dříve - svůj první milion údajně vydělal v amerických kasinech ještě
během studií. Proč tedy o Janečkovi slyšíme až v roce 2007? Proč o něm ještě v roce 2006
nenajdeme v médiích jedinou větu? Rovněž v zahraničních médiích najdeme jen skrovné
odkazy, rozhodně ne v takovém množství, jaké bychom čekali u firmy, která podle
Janečkových slov patří k největším na trhu.
Způsob, jak vehementně média vytvářejí Janečkovi legendu úspěšného miliardáře, je až k
neuvěření a sám o sobě vzbuzuje pochybnosti.2
.NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI
Karel Janeček je nejčastěji spojován s Nadačním fondem proti korupci (NFPK), byť tato jeho
role je v současné době upozaďována a Janeček se spíše angažuje v projektu Pozitivní evoluce.
Nadační fond proti korupci vznikl podle obchodního rejstříku 15. března 2011.
Ve skutečnosti byl ale původní název Nadačního fondu (“Nadační fond pro boj proti korupci”)
registrován ještě dříve, někdy na přelomu roku. Protože soud ale registraci nadace pro vážná
pochybení zamítl, celý proces se zpozdil a nadační fond, nyní již pod zkráceným názvem
“Nadační fond proti korupci”, byl zaregistrován až 15. března. Zajímavostí je, že stejným
obviněním z nezákonnosti čelí NFPK i v současnosti a Městským soudem v Praze byl vyzván,
aby svoji činnost obhájil.3
1 Mediální obraz je už tak vyšponovaný, že i někteří Janečkovi podporovatelé z řad havlistů naznačují, že je to
moc a obávají se, aby Janečkovi popularita nepřerostla přes hlavu. „Karel Janeček cestuje po republice a
burcuje lid. Vyprodává Lucernu. Je vzýván na předávání Zlatého slavíka. A věřte, že nejen tam. Stává se
jednoduchým pravidlem, že chce-li někdo prokázat, jak moc nenávidí a odsuzuje korupci, ´zbožťuje´ veřejně
Karla Janečka. Ten se stává modlou. A toho se v kombinaci s jeho osobností trochu bojím," popsal například
své obavy o Janečka advokát Václav Láska. A Janečkovi poslal vzkaz: „Přál bych si Karle Janečku, abyste
zůstal ´bláznem´, ale abyste ´nezblbnul´." (http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/60814-laska-odhalilslabiny-miliardare-janecka-boji-se-aby-nezblbnul/)
2 Úsměvné například je, jak se Janeček svým týmem nechá uvádět a prezentovat jako „geniální matematik“, ale
pak není schopen v nenacvičeném vystoupení ani z hlavy spočítat, kolik je 13x23 (viz
http://www.youtube.com/watch?v=Hc4t0DcbMFY). Také jeho volební systém je mnohými kritizován jako
nereálný, nepromyšlený a nepropočítaný, což jaksi nejde dohromady s Janečkovou legendou matematického
génia. „Janeček zjevně nikdy nezkoušel číselně modelovat možné výsledky. Kdyby ano, viděl by podivné věci,“
kritizuje například jeho volební systém ekonom Pavel Kohout.
3 https://abbartos.wordpress.com/2013/03/28/david-michal-janeckuv-protikorupcni-fond-vyviji-nezakonneaktivity/

Ve správní radě NFPK zasedají kromě Janečka také pivovarník Stanislav Bernard, moderátor
Jan Kraus a Karel Randák, bývalý šéf civilní rozvědky. Dříve byl jejím členem také ekonom
Tomáš Sedláček, kterého později vystřídal podnikatel Radim Jančura. Ředitelku NFPK v první
chvíli dělala Monika Vondráková, která je jinak mluvčí RSJ. a.s.
.Americký agent?
NFPK byl oficiálně představen na tiskové konferenci 23. března. Tisková konference se konala
v sále Amerického centra, které spadá pod Velvyslanectví USA v Praze. Od té doby se budou
všechny další tiskové konference NFPK konat zde.4
Nejen to, NFPK přímo v Americkém centru (Wratislavský palác, Tržiště 366/13) sídlí, stejně
jako Janečkova investiční firma RSJ a.s. A stejně jako člen Trilaterální komise a zástupce
Goldman Sachs pro střední Evropu Vladimír Dlouhý.
To jistě není náhodou a vazby mezi Janečkem a Dlouhým si ještě prozkoumáme. Zpět ale k
Americkému centru.
"Centrum je veřejnosti nejotevřenější a nejpřístupnější součástí Velvyslanectví Spojených
států v Praze. Je to taková malá Amerika u nás!" říká na webových stránkách Amerického
centra Miroslav Konvalina, který od roku 2008 řídí zdejší kulturní středisko. Americké
centrum pořádá řadu výstav, přednášek a společenských akcí sloužících k upevnění
českoamerických vztahů. Sama budova sídlí jen 50 metrů od budovy amerického
velvyslanectví, se kterou je i přes vnitřní trakt propojená. Z atria uvnitř objektu je možné
projít do vedlejší budovy, tyto dveře údajně Janeček používá.
Aby byla vazba na USA ještě jasnější, konala se první tisková konference NFPK dokonce za
osobní účasti velvyslance USA Normana L. Eisena, jak bylo v tisku hojně zdůrazňováno.5
Nešlo o jediné setkání Eisena s Janečkem - Janeček je často vídán ve společnosti amerického
ambasadora, stejně jako například ve společnosti velvyslance Izraele.6
Ke Spojeným státům má Janeček blízko už jen z toho důvodu, že zde studoval - jednak na
univerzitě v Bradley (1996 – MBA – Finance, Bradley University, Peoria, USA) a pak v
Pittsburgu (2004 – Ph.D. – Mathematical Finance, Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
USA). Podle svých slov strávil v USA více než osm let.7 Často také do USA cestuje.
Janeček je tak dalším z řady lidí, kteří promlouvají do českého veřejného prostoru a mají
přitom za sebou blíže nespecifikovanou americkou zkušenost (jako například Zdeněk Bakala,
Gabriel Eichler, Pedro J. Pick, Jiří Pehe a další), o jejich minulosti v Československu před
4 http://www.youtube.com/watch?v=aSuoPnd7VDA
5 Za účasti velvyslance USA v České republice Normana Eisena zahájil oficiálně svou činnost Nadační fond
proti korupci (NFPK). "Věřím, že každý člověk má právo žít v zemi bez korupce, takže bojujete za důležité
lidské právo," uvedl velvyslanec Eisen na tiskové konferenci v Americkém centru 22. března. Velvyslanec
Eisen u příležitosti zahájení činnosti fondu uvedl, že je třeba vytvořit systém podpory těch, kteří na korupci
upozorní. "Jsem rád, že jsem v Praze v době, kdy česká občanská společnost začíná proti korupci vystupovat,"
dodal Eisen s tím, že korupce ohrožuje ekonomickou spolupráci, odrazuje totiž zahraniční investory, snižuje
produktivitu práce i růst pracovních míst.
6 Karel Janeček na recepci v budově izraelského velvyslanectví při rozmluvě s pravdoláskařským ekonomem
Tomášem Sedláčkem - http://www.startupnation.cz/aktuality/recepce-u-velvyslance
7 Impulsy Václava Moravce 21.7.2011

emigrací ani nemluvě.
V médiích se také Janeček nechal slyšet, že v USA prodělal jakýsi speciální (vojenský?) výcvik,
a to přesto, že jako mladý se vyhnul vojenské povinnosti skrze tzv. modrou knížku.
Janeček také vystupuje v zahraničí, například v moskevské New Economic School (s
přednáškou „Občanská společnost a budoucnost demokracie“). Ze záznamu je dobře patrné,
že jeho projev je v angličtině mnohem přesvědčivější než v češtině.8 Před několika měsíci byl
zase v Berlíně vybrán jako jeden z „40under40 European Young Leaders“, tedy jako jeden ze
“čtyřiceti mladých evropských lídrů s věkem pod 40 let, kteří mají značný společenský přesah
a mohou díky svým vizím ovlivňovat evropskou budoucnost.”9 Toto ocenění dostal dříve z
České republiky pouze (také v USA studující) Tomáš Sedláček.10
Všechny výše naznačené souvislosti při vědomí toho, co Janeček v českém veřejném prostoru
reálně činí, by mohly naznačovat, že může být agentem některých amerických zpravodajských
služeb, které operují na území našeho státu ve snaze hájit své hospodářské a politické zájmy.
Neměl by k tomu nijak daleko, vezmeme-li v úvahu roli jeho otce, agenta komunistického
režimu vyslaného na Západ (záp. Německo, Švédsko), jak jsem už psal v článku “Je Karel
Janeček agent jako jeho otec?”. Pro toho, kdo by se podivoval, jak někdo, kdo pracoval pro
komunistický režim, může nyní sloužit Američanům, připomínám, že nejde o nic
neobvyklého.11
O něčem také svědčí, že Janeček má neustále potřebu tvrzení o tom, že je americký agent,
vyvracet – a to nejen ve chvíli, kdy na to příjde řeč z publika, ale často tímto způsobem
(popřením, že je agent CIA, iluminát či satanista, jak ve svých článcích dlouhodobě naznačuji)
začíná své vlastní úvodní představení.
Zajímavá je i časová souslednost, kdy se na scéně objevil Karel Janeček téměř současně s
americkým velvyslancem Normanem L. Eisenem. Zatímco Eisen předal pověřovací dekrety do
rukou prezidenta Klause 28. ledna 2011, vznik NFPK byl novinářům ohlášen (za Eisenovy
osobní účasti) 22. března. Byla to jedna z prvních Eisenových aktivit a jedno z jeho prvních
veřejných vystoupení.
S americkou ambasádou udržuje také čilé styky další Janečkův blízký kolega, majitel oděvní
firmy Adler z Ústí nad Labem Martin Hausenblas. “Neudržuji žádné styky s tajnou službou
USA, ačkoli je pravdou, že se osobně znám s americkým ambasadorem Normanem Eisenem,
8 http://www.youtube.com/watch?v=PPYqtaELPpc&feature=related
9 http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/aktualne/european-young-leader.html
10 „Ve dnech 6. - 8. prosince 2012 proběhlo setkání těchto mladých lídrů v Berlíně. Během víkendového setkání
se diskutovala celá řada problémů. Některé tradiční, jako je evropská integrace, problémy eura nebo
energetická politika Evropy. Kromě toho přišla na přetřes i témata, která se běžně na podobných setkáních
neřeší, ale pro dlouhodobou vizi Evropy jsou přitom velmi důležitá: inteligentní rozvoj měst, důvěra obyvatel
Evropy v Evropskou unii, role Evropy ve světě nebo třeba budoucnost kreativních odvětví. Karel Janeček měl
možnost krátce promluvit i o tom, proč je jednou z nejzávažnějších příčin neutěšené politické situace v České
republice (a dalších státech) volební systém. Během přestávek jsme vedli řadu zajímavých rozhovorů o našem
návrhu volebního systému a setkávali jsme se s kladnou odezvou,“ popsal návštěvu Berlína Janečkův osobní
tajemník Tomáš Marada.
11 Zmínit lze například diplomatickou rodinu Teličků – otec současného diplomata a bývalého eurokomisaře
Telička st. zastupoval v době komunismu coby československý diplomat v USA Castrovu Kubu a byl placen
kubánským ministerstvem zahraničí, zatímco současný Telička lobbuje při EU naopak za kubánské emigranty
a je členem Rockefellerovy Trilaterální komise

se kterým jsme se několikrát setkali převážně za účelem společné účasti na filantropických
projektech nadace http://www.via.cz,” ozval se Hausenblas potrefeně na jeden článek, který
zmiňoval jeho vazby na Janečka, Bakalu a potažmo na USA. Nechtěně tak ukázal, že jeho styky
s ambasádou Spojených států jsou zajímavější více, než jsme si mohli myslet na první pohled.
.Janečkovy starší aktivity
O Janečkově minulosti toho v médiích mnoho nezaznělo. Víme jen, že v letech 2004-2005
působil jako vědeckovýzkumný pracovník na Rakouské akademii věd. Od roku 2007 přednáší
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na optimální
řízení ve finanční matematice. Pracoval také pro Deutsche Bank, jak uvedla v už zmíněné
ruské přednášce jeho hostitelka.
Janeček je spolumajitelem Centra současného umění DOX, bývalé továrny v PrazeHolešovicích přestavěné na výstavní prostory. Vydává se za vášnivého sportovce, který
provozuje nejrůznější sporty, i extrémní. Rád například skáče s padákem12 či chodí po
zábradlí.
.bratr Tomáš Janeček
Janečkův bratr Tomáš (38), vystudovaný ekonom, jeden ze spolumajitelů a člen dozorčí rady
společnosti RSJ a.s., je také spolumajitel mateřské, základní a střední školy Duhovka.
Společně s manželkou Ivanou vytvořil komplexní systém vzdělávání Duhovka Group, jímž v
současnosti prochází 382 dětí.13 Je stoupencem vzdělávacího systému Montessori.14 Spolu s
německým psychologem Artho Wittemannem chce Tomáš Janeček založit Institut Individual
Systemics, zaměřený na osobnostní růst. V tříletých a pětiletých výcvicích by se tam lidé učili
poznávat sami sebe, svou vůli, své schopnosti, své limity.15
.JANEČKOVY VZTAHY A VAZBY
K výše zmíněnému tvrzení o tom, že Janeček hájí v ČR americké zájmy, mne vede i analýza
toho, s kým (z politiků a byznysmanů) Janeček udržuje přátelské vztahy a proti komu naopak
vystupuje. V případě prvním se jedná v zásadě vždy o ty politiky a ty politické kruhy a frakce,
případně podnikatelské subjekty, které mají blízko k USA. V případě druhém jde o Václava
Klause a jeho spojence.
Pojďme se nyní podrobně podívat na Janečkovy vztahy a vazby:

12 Jako i Lenka Bradáčová – zajímavá souvislost
13 „Žádný gestikulující učitel Hnízdo, žádné lavice, žádné zvonění, žádné známkování, žádné vyvolávání k tabuli.
V Montessori třídách o osmnácti žácích vládne ticho, klid a soustředěnost k práci. Děti sedí v kroužku na
zemi, dva přítomní učitelé s nimi rozmlouvají česky a anglicky. Žáci se učí buď kolektivně zadané téma, nebo
individuálně to, na co mají zrovna chuť,“ popisuje podobu alternativní výuky časopis Ekonom.
14 Autorkou systému je italská pedagožka Maria Montessori (1870-1952). Jeho podstatou je snaha, aby dítě
vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který ho
obklopuje. Hlavní heslo: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Alternativní školství Montessori se nejvíce
rozšířilo v Německu, Itálii a Nizozemsku. V Česku se montessoriovskými zásadami řídí 18 mateřských, devět
základních a jedna střední škola. (zdroj: Ekonom)
15 Štětka, Jan: Nebuduji království kolem svého jména (Ekonom, 13. 12. 2012, s. 53), Štětka, Jan: Škola
Duhovka aneb Vzděláním proti zlojedům (Ekonom, 13. 12. 2012, s. 50)

.s Vladimírem Dlouhým
Vedle toho, co jsme si už řekli, že Dlouhý a Janeček mají své kanceláře ve stejném objektu
(takže když jdete za Janečkem do konceláře, může se vám jako tomuto blogerovi16 stát, že na
schodech potkáte bývalého ministra průmyslu a obchodu ČSFR), najdeme i další spojnice
mezi oběma muži.
Dlouhý totiž sedí v Janečkově nejmladším nadačním fondu. Přesněji ve správní radě
Nadačního fondu pomoci, který se podle výpisu z obchodního rejstříku zaměřuje na "podporu
osob, které se ocitly v nouzi ztrátou zaměstnání, nemožností získat zaměstnání, ztrátou
majetku, nemožností získat prostředky a které předloží projekt, jak se vlastní aktivitou
postarají o sebe, o svou rodinu, který bude nadačním fondem posouzen jako realizovatelný s
nevelkým finančním vkladem."17
Propojení je to zvlástní i tím, že Janeček vůbec neřeší, jak veřejnost toto spojení přijme. Ten,
kdo si buduje pověst neposkvrněného protikorupčního bojovníka, se spojí s šíbrem formátu
Vladimíra Dlouhého, zastupujícího zájmy Goldman Sachs v Evropě? Vždyť Goldman Sachs
nemá dnes příliš dobré jméno - i sdělovací prostředky středního proudu tuto největší
americkou investiční banku (založenou v roce 1869 německo-židovským emigrantem
Marcusem Goldmanem) označují jako jednoho z viníků současné ekonomické krize.18
Zajímavé také je, jak se Dlouhý opatrně vyjadřuje k Janečkově podnikání - jakoby se od něj
distancoval v předtuše, že se jednou může provalit, jak bylo celé Janečkovo zbohatnutí uměle
vykonstruované: "Pokud Karel Janeček vydělal takové peníze, jaké vydělal, a pokud by v
novém fondu chtěl pomáhat, tak je to něco, co rád podpořím. I když třeba z jeho konkrétních
kauz fondu proti korupci jsem třeba rozpačitý. A už explicitně nesouhlasím s jeho rétorikou,
když sklouzává k tomu, že svolává lidi do ulic," řekl Dlouhý.
Janeček je také pravidelným účastníkem neveřejných a neformálních schůzek ve zbraslavské
rodinné vile Vladimíra Dlouhého a jeho druhé ženy Elišky Břízové, které se konají zhruba
jednou za čtvrt roku. Těch se účastní vedle Janečka například Alexandr Vondra, Jefim Fištejn,
Milan Knížák, Karel Steigerwald, Tomáš Halík, Jan Mládek, Jan Hřebejk, Cyril Höschl,
Stanislav Bernard, Dalibor Balšínek, Václav a Eva Hudečkovi, Radek Pokorný, Tomáš
Šabatka, Pavel Pafko, Eva Salzmannová, Václav Cílek, Leo Pavlát, Zdeněk Tůma či Martin
Stropnický. Na jedné z posledních schůzek Janeček dokonce "vypomáhal" jako šofér, když
přivážel a odvážel svým vozem aktivistu Tomáše Halíka, který byl toho dne jedním ze tří
přednášejících na této uzavřené seanci.
Mimochodem, téměř identický výběr lidí najdeme například v dalším z mnoha
pravdoláskařských think-tanků, tzv. Prague Twenty, obecně prospěšné společnosti "zaměřené
na pořádání odborných přednášek v oblasti politiky, společenských věd a kultury, za účasti
zahraničních i domácích odborníků". Dlouhý ji založil v roce 2009 a v její správní radě zasedá
kromě něj a jeho manželky také Fištejn, Höschl, Pafko a Bernard (který je zároveň i členem
správní rady Janečkova NFPK).
16 http://slama.blog.idnes.cz/c/295408/Novy-tah-Karla-Janecka.html
17 http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=750307
18 Komise pro cenné papíry a burzy ji pak před dvěma lety obvinila z podvodu, kterého se Goldman Sachs
dopustila, když klientům prodávala deriváty vytvořené z nekvalitních amerických hypoték, aniž by je
informovala, že se sama proti těmto (bez)cenným papírům zajišťuje.

.s Andrejem Babišem
Karel Janeček zprvu patřil k mediálním tvářím, které (vedle Jiřiny Šiklové, jeho kolegy Jana
Krause či Michala Viewegha) podporovaly Babišovo hnutí "Ano 2011".
Média posléze informovala o tom, že vztah mezi oběma muži ochladl poté, co se Babiš rozhodl
jít do politiky a své hnutí přeměnit na politickou stranu, což se údajně neslučovalo s cíli Karla
Janečka, který propaguje nepolitickou politiku a odmítá zakládat vlastní stranu.
Podle mých informací ale Babiš přispívá (nebo alespoň přispíval) na Nadační fond proti
korupci. Také Daniel Landa poté, co oznámil svou spolupráci s Janečkem, 19 v jednom
rozhovoru přiznal, že pro svůj projekt Bohemie (od kterého se ale později Janeček mediálně
distancoval) shání sponzorské příspěvky mimo jiné i u Babiše.20
Janeček udržuje dobré vztahy také s novinářem a šéfredaktorem serveru Česká pozice
Istvánem Lékem (dříve Euro), přičemž Českou pozici financuje právě Babiš. Janeček s Lékem
vystupoval na jedné veřejné akci, kde se oba prezentovali jako bojovníci proti korupci (Léko
tvrdil, že Česká pozice má na odhalování korupce jako jeden z mála mediálních projektů
nezanedbatelný podíl).21
Propojení Janečka a Babiše je vidět i na financování fízlovacích aktivit Karla Randáka,
respektive firmy Milana Helíka V97, která za Randákovou detektivní službou stojí. Když se
novináři pídili po tom, kdo tuto Helíkovu detektivní kancelář financuje, Janečkova NFPK se
pod tlakem přiznala, že firmě poskytla z nadačních peněz grant 1.000.000,- Kč.
Podle serveru VašeSvoboda.cz jde ale jen o zastírací maskování, které má zakrýt skutečné
financování této Randákovy party. Ačkoli Randák spekulace o financování firmy V97 Babišem
dlouhodobě popíral22, server tvrdí, že mu byly doručeny smlouvy a další doklady, které
dokazují financování V97 Adrejem Babišem, respektive jeho firmou Agrofert. Jako kontaktní
osoba je ve smlouvách uveden samotný Babiš, za V97 pak Randákův klíčový spolupracovník
Milan Helík. Platby jsou paušální bez ohledu na odvedenou „práci“, píše server.
"Dne 1.9. 2011 uzavřel Milan Helík jménem V97 smlouvu s Rocksand Limited, se sídlem na
Kypru. Jediným vlastníkem a ředitelem Rocksand Limited by podle veřejných zdrojů měl být
jakýsi pan Antonios Christodoulou, silně však pochybujeme, že je společnost opravdu jeho;
pravděpodobně ji drží pro někoho jiného na základě trustové smlouvy," píše VašeSvoboda a
ironicky dodává: "Dosud jsme žili v přesvědčení, že randákovci cokoliv offshorového (a nedej
bože dokonce kyperského!) prudce nesnáší. A ejhle, ono to tak nebude. Čistá parta kamarádů
čerpá v pravidelných dávkách finanční zdroje právě z Kypru."
Na internetu se o firmě Rocksand Limited ani o jejím majiteli samozřejmě nedovíme zcela nic
(firma nemá webové stránky, není zapsána v žádném adresáři ani telefonním seznamu).
Christodoulou ale vyplácí měsíčně 14.000 euro (skoro 350.000,- Kč) za konzultační služby
19 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-janecek.php?itemid=18269
20 http://kultura.idnes.cz/daniel-landa-tedy-zito-44-ve-videochatu-idnes-cz-fq0-/hudba.aspx?
c=a121203_095557_hudba_jaz
21 http://www.youtube.com/watch?v=QFi23MFE-RI
22 "Ne, od Babiše nemám ani korunu," řekl například na přímý dotaz novinářů v rozhovoru pro časopis Týden z
února 2011

(jako předmět smlouvy je uvedeno „poradenství na ruském trhu“).
Netřeba ale hledat nepřímé souvislosti. Janeček o Babišovi mluvil několikrát zcela otevřeně,
když byl na vztah k agrárnímu magnátovi tázán. Například v tomto videu23 o Babišovi říká:
"Jeho úmysly jsou férové, to, co dělá, je celkem v pořádku. Na druhou stranu nemyslím si, že
jeho představa, jak by mohla společnost fungovat (jako firma) je reálná. Nemám tedy nic proti
němu, ani nejsem jeho příznivec, můj vztah je spíše neutrální."
.s ČSSD
Dosud nezmapované jsou vztahy Karla Janečka s ČSSD. Při Janečkově kritice současného
údajně korupčního politického systému je zarážející, že NFPK ještě před rokem (31. ledna
2011) pořádala tiskovou konferenci s představiteli ČSSD. Janeček na ní vystupoval společně s
šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou a mluvili na téma "Zákon o zadávání veřejných zakázek".24
Víme-li ale zároveň, že Sobotka byl členem přípravného výboru a poté místopředsedou
levicového think-tanku CESTA,25 který má přes dalšího zakladatele, Jiřího Pehe, vazby až k
Rockefellerovcům (skrze jeho účast na výročních setkáních Bilderberg Group či skrze
spojenectví CESTY s Radou pro mezinárodní vztahy,26 českou pobočkou Rockefellerovy
Council on Foreign Relations, na které ostatně nedávno Janeček vystupoval27), není spojení
Janeček-Sobotka zase až tak překvapivé. Pořád se točíme ve spleti proamerických struktur.
Janečkovým nejnovějším spojencem v aktuálním boji proti prezidentu Václavu Klausovi je
senátor za ČSSD, v Americe narozený a americké občanství vlastnící Jiří Dienstbier ml.,
neúspěšný kandidát na prezidenta, který jako jediný z ČSSD před i po prezidentských volbách
plival na Miloše Zemana a podporoval kandidáta Bilderbergu Karla Schwarzenberga. Ostatně,
kampaň jim (Schwarzenbergovi i Dienstbierovi) údajně dělala stejná firma. Žaloba na
prezidenta Václava Klause, mediálně vysvětlovaná prezidentovou lednovou amnestií,28 ale
podle samotného jejího textu shrnující veškeré myslitelné politické výhrady k desetiletému
působení Václava Klause,29 byla dosud nejnovějším počinem Karla Janečka, který ve
spolupráci s Jiřím Dienstbierem shánel podpisy 27 senátorů převážně ČSSD a
pravdoláskařského klubu KOD, aby žaloba mohla být poslána k Ústavnímu soudu. Podpisy se
získat podařilo, Ústavní soud se ale později žalobou odmítl zabývat.
O tom, kdo je Jiří Dienstbier, jsem už psal v jednom textu před prezidentskou volbou (Proč
nevolit Dienstbiera).30 Dienstbier je jedním z několika českých loutek globalistického loutkáře
Davida Rockefellera – jeho otec (a po jeho smrti otcova 4. manželka) vedl českou pobočku
Rockfellerovy Council on Foreign Relations (česky Rada pro mezinárodní vztahy, RMV)31: na
první pohled (ale i na druhý) takový spíše neškodný spolek havlistických důchodců, ale vazba
na Rockefellera je zde nepřehlédnutelná. Nepřekvapí proto, že právě Janeček a Dienstbier
23 http://www.youtube.com/watch?v=yp6adwaesm4
24 http://www.youtube.com/watch?v=hisUL9CrJcs
25 Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii - http://www.centrum-cesta.cz/oceste/organy-a-lide
26 viz http://www.rmv.cz/
27 http://www.rmv.cz/cz/detail-clanku/karel-janecek-matematik-a-obcansky-aktivista/
28 http://www.klausovavelezrada.cz/cs/
29 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-vlady/text-zaloby-na-prezidenta-vaclava-klause/
30 http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/proc-nevolit-dienstbiera/
31 http://www.rmv.cz/

spolu na této kauze tak vydatně a ochotně spolupracovali.
.s Petrem Pithartem
Tato stopa je nejméně medializována, i když může být klíčová. Janeček byl v TV představen a
do mediálního světa přiveden právě Petrem Pithartem (jeho první mediální vystoupení je z 27.
února 2011, tedy necelý měsíc před založením NFPK). Pithart byl rovněž přítomen na
zahajovací tiskové konferenci NFPK, což je o to zajímavější, že tam byl veřejně představen
novinářům, byl jediným pozvaným politikem a dostal také na tiskové konferenci slovo. To jistě
není samo sebou a o něčem to svědčí.32
Z posledních zpráv se také mimo jiné dozvídáme, že Janeček vyjednává i se zástupci Strany
zelených a KDU-ČSL o možné budoucí spolupráci.33 Je tedy možné, že vazby do KDU-ČSL jsou
právě přes Petra Pitharta a pokračují i v současné době.
.se Zdeňkem Tůmou (a TOP 09)
Bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, člen svobodozednářského uskupení Lípa,
se s Karlem Janečkem dobře zná. Podle jistých informací to byl právě on, kdo Janečkovi
doporučil Karla Randáka.
Karel Randák se pak kromě svého členství v orgánech NFPK a kromě fízlovací činnosti, při
které sbírá pro Janečka kompromitující materiály, které NFPK následně medializuje a snaží se
tak o diskreditaci nepohodlných osob, osobně angažoval ve výměně koalice na pražském
magistrátu.
Jak Janeček přiznal v soukromém e-mailu, Randák pomáhá primátorovi Prahy (který je
nominálně v ODS, má ale blízko k TOP 09 a k „lípařům“). Také uniklý dokument, který si
nechal primátor Svoboda vypracovat a který byl plánem, jak vylepšit jeho mediální obraz,
ukazuje, že Randák pro něj shání kompromitující materiály na Svobodovy konkurenty.34
Nezapomínejme, že Tůma byl kandidátem TOP 09 na pražského primátora. A s předsedou
TOP 09 Karlem Schwarzenbergem Janeček také udržuje dobré vztahy, soudě podle toho, že ho
podporoval v prezidentské kampani (o tom později)35. Vidíme zde stále setjnou skupinu lidí –
Tůma, Bakala, Schwarzenberg, Randák a další.
.s Jiřím Pospíšilem a Lenkou Bradáčovou
Tato vazba byla nejvíce viditelná ve chvíli, kdy premiér Petr Nečas odvolal z postu ministra
spravedlnosti Jiřího Pospíšila, což bylo v médiích dáváno do souvislosti s tím, že se Pospíšil
chystal jmenovat Lenku Bradáčovou jako Nejvyšší státní zástupkyni. Janeček tehdy velmi
angažovaně vystoupil proti premiéru Nečasovi a podpořil Pospíšila a Bradáčovou, když svolal
demonstraci na Václavské náměstí. Pospíšil je přitom znám svými proamerickými vazbami,
stejně jako Bradáčová, která v USA absolvovala několik stáží. V současné době se Pospíšil
sblížil s mecenáškou Medou Mládkovou, která je rovněž zajímavou postavou – známé jsou
32 V této souvislosti je třeba připomenout, že Pithart je významným svobodným zednářem, jeho otec, diplomat
Vilém Pithart, byl dokonce vysoko postaveným zednářem, jedním z posledních zednářských funkcionářů
předtím, než byly lóže po únorovém převratu 48 tzv. „uspány“.
33 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Strach-z-Randaka-a-lidi-kolem-nej-Nekdo-tu-pry-rozjel-slozitouhru-254851
34 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/zname-tajny-primatoruv-plan-sesadit-necase/
35 když už jsme u toho, podle amerického spisovatele Paula Polanského je Karel Schwarzenberg od mládí rovněž
agentem CIA, viz http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zpoved-spisovatele-jemuz-Havel-nepodal-ruku-astve-Schwarzenberga-262688

například její dobré vztahy s dalším proamericky orientovaným politikem Alexandrem
Vondrou, který jí ještě jako nedávný ministr obrany zajišťoval nestandardní přepravu obrazů z
jejího muzea do České republiky za použití armádních letounů.
Mluvíme-li o Bradáčové, nelze nezmínit Janečkovu podivnou návštěvu u vězněného poslance
Davida Ratha. Rathovi advokáti se obrátili na Karla Janečka s prosbou o zaplacení velké kauce
na Rathovo propuštění, Janeček nejprve souhlasil, ale jako podmínku si vymínil osobní
návštěvu Ratha ve vězení, po které svůj postoj ale přehodnotil a peníze odmítl poskytnout.
Mohl za tím být mediální aspekt celé historky, která by mu mohla ublížit (veřejnost by
nemusela pochopit, proč „bojovník proti korupci“ najednou tomu, koho média za korupčníka
pokládají, pomáhá). Mnohem více mu ale uškodila spíše informace, která se od Davida Ratha
posléze dostala do sdělovacích prostředků rovněž, a podle které Janeček po Rathovi chtěl
kompromitující údaje na lidi z ČSSD a konkrétně na Jaroslava Tvrdíka. Chtěl ze mne udělat
udavače, tvrdil Rath o Janečkovi s tím, že takovou nabídku odmítl. Nejspíše to bylo pravým
důvodem toho, že si Janeček příslib finanční pomoci s kaucí rozmyslel.
„Karel Janeček na mě působil jako sebevědomý mistr světa, co se přišel podívat do Zoo
(vězení) na zvláštní zvíře za mřížemi - neskrýval uspokojení nad tím, že exponát vězněním
trpí. Nutil mě, abych se mu přiznal a taky chtěl, abych mu něco řekl o působení Jardy Tvrdíka.
Byl rozladěn, když ničeho nedosáhl. Bylo mi jasné, že za těchto okolností za mě kauci nesloží.
Někde jsem četl, že jeho firma sídlí v nějakém daňovém ráji. Pokud je to pravda, tak je jeho
boj s korupcí jen pokrytectví. Snažit se neplatit daně je srovnatelné s korupcí,“ řekl autorovi
textu poslanec David Rath v písemném rozhovoru z vězení.36
Zvláštní škodolibost z toho, že je Rath ve vězení a jak se mu tam žije, projevil Janeček v
jednom z rozhovorů. Způsob, jakým se v něm Janeček o Rathovi vyjadřuje a s jakou radostí
popisuje jeho vězeňské poměry, je zarážející.37
Vysvětlením toho, proč Janeček sháněl kompromateriály na Jaroslava Tvrdíka, může být
Tvrdíkova orientace na Čínu, kdy lobbuje za české firmy v této zemi.38 Pokud přijmeme
hypotézu, že Janeček je exponentem amerických podnikatelských či zpravodajských kruhů,
může se jevit jako přirozené, že i Janeček pohlíží tímto směrem. Jak ostatně přiznal v jednom
rozhovoru na otázku, zda a jaké ještě má – při úspěchu své firmy – další ambice, Janeček řekl:
„Určitě. Na derivátových burzách jsme dosáhli téměř maxima, tam už to o mnoho dál nepůjde.
Chceme ještě např. do Asie a to třeba bude časem zajímavé. V současnosti ještě není, ale
předpokládám, že třeba Čína bude tak za pět let zajímavá. A zhruba za dva roky bychom chtěli
jít i na akciové trhy. Prostor pro expanzi ještě máme.“39
Zdá se také, že podobné vydírání je jakousi metodou Janečkovy práce. Po ohlášené spolupráci
s Danielem Landou se zpěvák nechal slyšet, že podstatou jeho nového projektu bude vydírání
kmotrů a tlak na ně, aby nakradené prostředky odevzdali ve prospěch Landových
(Janečkových?) projektů (například projekt Bohemie apod.).40 Janeček také údajně požadoval
peníze po senátorovi a podnikateli Tomio Okamurovi, jak Okamura na jednom veřejném
36 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/rath-z-vezeni-bradacova-a-spol--chteji-ziskat-moc/
37 http://www.youtube.com/watch?v=lJuV1IeE2bo
38 http://zpravy.idnes.cz/tvrdik-lobbuje-za-ceske-firmy-v-cine-zajem-maji-ppf-i-ceske-drahypsu-/domaci.aspx?c=A111018_102928_domaci_jj
39 http://bizzone.vodafone.cz/cs/kultura-a-design/karel-janecek-jsem-hrac-31.shtml
40 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Karatista-Dana-Landy-pry-obejde-bohace-Korupcniku-odevzdejcos-nakradl-255678

vystoupení vzpomínal. Třebaže je Okamura s největší pravděpodobností také člověkem zatím
nečitelných vlivových skupin, mezi Janečkem (a Transparency International) a Okamurou
poslední dobou došlo k vyhrocení vztahů – Okamura tvrdí, že ho Janeček a TIC pomlouvají a
požaduje po nich omluvu.41
.s Karlem Randákem
Teprve spojení s bývalým šéfem civilní rozvědky, generálem Karlem Randákem, pozvedlo
práci do té doby spíše skomírajícího NFPK. Randákovy analýzy a odhalení stojí sice na
vratkých základech, ale mediálně bylo spojení Janeček a Randák chytlavé a prezentované jako
postrach pro kmotry a nehodné politiky.
Jak už bylo řečeno, skrze Randáka se NFPK a Janeček angažoval ve snaze ovládnout
magistrát, když jednak podporoval primátora Svobodu a jednak se snažil o rozpad velké
koalice ODS-ČSSD na pražském magistrátu (a utvoření koalice ODS-TOP 09, která znamenala
snadnější přístup Zdeňka Tůmy a Zdeňka Bakaly do pražské politiky), k čemuž si NFPK
připravil cestu oficiálními útoky na politiky ČSSD Petra Hulinského a Karla Březinu (člen
NFPK Jan Kraus to „jistil“ mediálním zesměšňováním těchto politiků ve své populární talk
show).
Janeček přiznal v březnu 2012 v mailovém dopise děčínské aktivistce Petře Bostlové:
"Nemohu se zaručit za pražskou koalici, nicméně jsem přesvědčen, že je lepší než ta
předchozí. Osobně mohu garantovat a zaručit se za NFPK a Karla Randáka. Je skoro určitě
dobré, že Karel Randák trochu pomohl Svobodovi, s mým vědomím, i když za Svobodu
samozřejmě neručím," napsal Janeček.
O tom, že se Karel Randák neustále pohybuje v okruhu pražského primátora Bohuslava
Svobody, jsem zase psal v článku "Známe tajný primátorův plán: sesadit Nečase".42
Randák má silné vazby na USA. A to nejen v současné době, kdy provozuje vlastní špionážní
síť, ale vazby jsou velmi silné už z dob, kdy Randák vedl rozvědku. Když byl pak Topolánkovou
vládou z vedení rozvědky vyhozen, Američané nelenili a intervenovali dokonce i u tehdejšího
českého velvyslance ve Washingtonu Petra Koláře v jeho prospěch. Chtěli vědět, jak si to prý
česká vláda mohla dovolit a zasazovali se o to, aby bylo odvolání anulováno. Následně byl
Randák alespoň vyznamenán zvláštním americkým vysokým vyznamenáním, o kterém se říká,
že je nejvyšší, jaké může cizinec v USA v dané oblasti získat. Randák a lidé z jeho okruhu byli
na americké ambasádě takřka ve dne v noci, takže třeba kolují historky o tom, jak někteří
představitelé ODS odmítali jít na oslavu amerického dne nezávislosti, protože věděli, že by se
na zdejším velvyslanectví setkali s člověkem, kterému se spíše chtěli vyhnout... Randák má
také blízko k celé jedné justiční klice, která je právě svým pozitivním vztahem k americké
ambasádě známá (Fenyk, Ištván, Stříž, Bradáčová apod.)43
Občanské sdružení VašeSvoboda.cz také zmapovalo některé kroky Karla Randáka, které vedly
až na americkou konferenci o zbraních z března 2012.44 Jednalo se o konferenci k FMS45, tedy,
41 http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Okamura-se-nastval-na-miliardare-Janecka-Letala-ostra-slova-atvrde-narceni-261606
42 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/zname-tajny-primatoruv-plan-sesadit-necase/
43 http://abbartos.wordpress.com/2012/02/27/randak-dela-pro-pospisila-kdo-z-nich-padne-prvni/
44 fotografie zde http://www.vasesvoboda.cz/projekty/konference-o-zbranich-fms.html
45 Foreign Military Sales program facilitates sales of U.S. arms, defense equipment, defense services, and
military training to foreign governments

jak již název naznačuje, je to záležitost plně oficiální a na mezinárodní úrovni vlád. „Jde o to,
že americká vláda zprostředkovává prodej, respektive přeprodává zbraně mezi jednotlivými
vládami. Mělo by se tedy jednat o velmi významný nástroj americké administrativy k prodeji
zbraní – pochopitelně především vlastních, nebo s velkým podílem americké technologie,“
píšeVašeSvoboda.cz.46
Právě webové stránky VašeSvoboda.cz nabízejí velký přehled detailních informací o
Randákově soukromé špionážní službě, včetně jmen jeho spolupracovníků, techniky, kterou
používají či SPZ vozů, se kterými Randákovi lidé jezdí.
.s Janem Švejnarem
Tato vazba je po vazbě na Vladimíra Dlouhého snad nejokatější. Švejnar byl údajně členem
statutárního orgánu jedné z Janečkových nadací, tato informace ale postupně ze stránek
zmizela a dnes už není k dohledání.
Dohledat se dá ale i řada jiných souvislostí. Před lety kupříkladu předala Janečkova
společnost RSJ a.s. symbolický šek na 148.000 Kč vzdělávacímu institutu CERGE-EI na
podporu postgraduálního vzdělání. „Šek převzal z rukou Karla Janečka, člena představenstva
RSJ, pan profesor Jan Švejnar, předseda a zakladatel CERGE-EI,“ dočteme se dodnes na
webových stránkách RSJ a.s.47
V listopadu 2012 zase Nadační fond Karla Janečka (první z nadací, podporuje vědu a výzkum,
neplést s NFPK) ocenil šest špičkových českých vědců a tři granty cenou Neuron. Za
celoživotní dílo převzal cenu - profesor ekonomie Jan Švejnar.48 Psalo se o tom až na webu
americké Kolumbijské univerzity, kde Švejnar učí.49
Na svém přednáškovém turné po českých městech v rámci projektu Pozitivní evoluce také
Janeček přiznal, že na jeho údajně převratném volebním systému pracuje právě Švejnarovo
CERGE-EI a IDEA. IDEA (Institut pro demokracii apolitickou analýzu) je Švejnarův thinktank, který slíbil založit po neúspěšné prezidentské volbě.50 Psal jsem o něm například v tomto
článku.51
"Pracuje na tom CERGE institut pana profesora Švejnara," hájil se Janeček v Českých
Budějovicích, aby dodal představovanému volebnímu systému, nad kterým publikum mírně
pochybovalo, punc serióznosti. A v Brně zase přiznal, že mají "odborné analýzy z CERGE a z
IDEI". Podobně se prořekl i ve Zlíně.
To někomu může připadat divné, pročež se i někteří diváci a návštěvníci Janečkových seancí
ptají (jako v jednom on-line rozhovoru časopisu Reflex) - je podle vás správné požádat
instituci, kterou finančně podporujete (CERGE-EI) o zpracování analýzy volebního zákona,
který navrhujete?
Tato otázka dokáže Janečka pořádně rozčílit: "Kvalitní školu jsme v minulosti podpořili jako
46 http://www.vasesvoboda.cz/projekty/konference-o-zbranich-fms.html
47 http://www.rsj.com/cz/podporujeme/cerge-ei/cerge-ei.html
48 fotografie, http://www.nfkj.cz/cena-neuron-2012
49 http://sipa.columbia.edu/news_events/announcements/svejnar_20121121.html
50 http://idea.cerge-ei.cz/
51 http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/svejnar-prevezl-jakla--nebo-neprevezl/

RSJ. Já osobně jsem před několika lety založil Nadační fond pro podporu vědy a výzkumu a
ročně dávám 3 milionové granty mladým vědcům z oborů matematika, ekonomie a medicína.
Dává Vám smysl, že bych měl doplácet na to, že dobrovolně ze svých peněz podporuji vědu? V
žádném případě se ani omylem nemůže jednat o střet zájmů. CERGE je nezávislá instituce
světové vědecké kvality a koho jiného bychom měli požádat o vědeckou analýzu? Podobné
otázky a negativní spekulace považuji za velmi smutné. Upozorňuji, že analýzu volebního
systému provedla také katedra politologie Masarykovy univerzity Brno, včetně testu voleb.
Výsledky jejich studie jsou také velmi příznivé."52
Konečně do třetice je vliv Jana Švejnara na NFPK zjevný i ze skutečnosti, že když Karel
Randák ohlašoval svoji kandidaturu na prezidenta, prohlásil sice, že přeruší své členství ve
správní radě Nadačního fondu proti korupci (NFPK) Karla Janečka a že Janečkovi nebude
říkat o peníze na kampaň (což nakonec ani nebylo potřeba, Randák nesehnal dostatek
podpisů), ale že v ekonomické oblasti bude využívat rad Jana Švejnara.53
.se Zdeňkem Bakalou
Podle všeho mezi Janečkovy spojence patří i Zdeněk Bakala, podnikatel, který ve svých 19
letech emigroval do USA, studoval na kalifornské univerzitě v Berkeley a pracoval v New
Yorku a později v Londýně pro firmu Credit Suisse First Boston. S touto americkou zkušeností
přišel do Čech v devadesátých letech.
Vztahy Karla Janečka se Zdeňkem Bakalou nejsou nijak doložitelné, jejich jména nikde
oficiálně vedle sebe nefigurují. Podíváme-li se ale na vazby výše zmíněné, Bakala by do této
skupiny dobře zapadal. Vazba Janeček – Tůma logicky předjímá vazbu Janeček – Bakala.
Také změna koalice na pražském magistrátu (ODS-TOP 09), které Karel Randák podle
Janečkova vlastního vyjádření napomáhal, hraje do karet právě Bakalovi.
Bakalu a jeho zájmy můžeme ostatně tušit za celým mediálním útokem na Dopravní podnik
Prahy (DPP). Byl to Bakala, kdo protlačil do vedení podniku svého přítele a spolupracovníka z
Lípy, Čechoameričana Vladimíra Licha, byť Lich (který si po americku nechává říkat [Lič]) ve
funkci vydržel jen pár měsíců. Mediální útok na DPP přitom neinicioval nikdo jiný, než
Janeček se svým NFPK, za lvího podílu Karla Randáka.
(Celá diskreditace dopravního podniku měla – můžeme dnes s odstupem říci – nejspíše ten
hlavní smysl, aby společnost s takto notně mediálně pošramocenou pověstí byla mnohem
snáze privatizovatelná – a levnější, jak v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz před časem naznačil
sám bývalý ředitel DPP Martin Dvořák: “Jsem přesvědčen, že všechny kroky, které do sebe až
geniálně zapadají, směřují k totální destabilizaci DP, zejména finanční. A poté přijde
konstatování: už jsme to po těch kmotrech nemohli zachránit a jediná šance je postupný
rozprodej ´serioznímu´, rozuměj finančnímu, investorovi,” řekl pro Prvnizpravy.cz bývalý
ředitel DPP. Že tím myslí právě Bakalu, naznačil další větou: “Jinak bedliví novináři
nezaznamenali přímé obchodní vazby pana Licha, pana Tůmy a pana Bakaly.”)54
I proto se můžeme domnívat, že Janeček má k Bakalovi blízko, byť si oba dávají záležet na
tom, aby toto propojení nebylo zjevné. Dokládá to ostatně i zatím poslední příklad jejich
52 http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/48720/karel-janecek-odpovidal-na-vase-dotazy-v-on-line-chatureflexu.html
53 http://domaci.eurozpravy.cz/politika/56493-rozvedcik-randak-chce-na-hrad-pomuze-mi-svejnar-janeckase-prosit-nebudu/
54 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/dvorak-o-dp-lobiste-z-tic-chteji-klicove-zakazky/

společných zájmů – Janečkova podpora Bakalova přítele Karla Schwarzenberga v
prezidentské volbě, která je ale naštěstí snadno zmapovatelná. O té ale promluvíme na jiném
místě.
Zbývá otázka, proč Bakalovo mediální impérium (Economia) publikuje jak v Respektu, tak v
Hospodářských novinách řadu textů k Janečkovi překvapivě kritických55 (i když stejná média
ho v jiných textech naopak chválí). Je to právě proto, že se Bakala snaží za každou cenu svoji
vazbu na Janečka skrýt a proto se snaží stopy maskovat i tím, že na oko Janečka kritizuje?
Zajímavé pak také je, jak se Bakala měl potřebu vyjádřit k jednomu článku blogerky Petry
Bostlové na serveru iDNES.cz, která dlouhodbě na možné propojení Janečka a Bakaly
upozorňuje. To by jen potvrzovalo, že toto spojení existuje a má být veřejnosti utajeno.
"Hrubě urážlivá tvrzení, která zazněla na adresu Zdeňka Bakaly na tomto blogu, jsou lživá a
nezakládají se na pravdě. Jejich autorka není schopna doložit jejich pravdivost jediným
důkazem či věcným argumentem. Zdeněk Bakala hnutí PRO!Kraj nepodporuje, nemá s ním
nic společného a odmítá být součástí předvolebního boje Strany demokratické obnovy, kterou
paní Bostlová zastupuje. Zdeněk Bakala ani jakákoliv společnost, ve které má majetkový
podíl, také netěží v Ústeckém kraji uhlí ani jakoukoliv jinou surovinu,“ uvedl Pavel Kočiš,
mediální zástupce Zdeňka Bakaly.56
.Karel Janeček a přímá volba prezidenta
Dlouho nebylo jasné, koho Karel Janeček podpoří v prezidentské volbě. Člověk, který má
ambice mluvit do české politiky s nebývalou intenzitou, v otázce přímé volby prezidenta
dlouho mlčel. Dalo se tak pouze spekulovat, kdo by mohl být prezidentským kandidátem lidí
kolem Karla Janečka.
Kandidátů Janečkovi blízkých a pro Janečka nejen přijatelných ale i velice výhodných bylo
totiž hned několik. Například Vladimír Dlouhý, který byl až následkem volební komise z volby
vyloučen, ale který s Janečkem sídlí ve stejné budově (vedle americké ambasády), sedí ve
správní radě Janečkovy nejnovější nadace (Nadace pomoci) a ke kterému chodí Janeček na
politologicko-filosofické dýchánky do jeho zbraslavské vily.
Stejně tak se uvažovalo vážně o Janu Švejnarovi, který má k Janečkovi – jak jsme si řekli velmi blízko: Janečkův volební systém vyvíjejí právě ve Švejnarových think-tancích CERGE a
IDEA, Janeček zase Švejnara oceňuje a finančně podporuje (viz výše). Jenže Švejnar do volby
nakonec nešel.
Jednu chvíli se o prezidentský post chtěl ucházet i Karel Randák, tedy přímo Janečkova pravá
ruka z jeho protikorupčního fondu.
Podle některých indicií měl k této skupině blízko i Vladimír Franz.57 Například tím, že jde o
bývalého kamaráda Daniela Landy, s nímž ho pojí příslušnost ke skinheadskému hnutí 90. let.
Landa se stal nedávno spolupracovníkem Karla Janečka, když ho prohlásil za Krále králů a
někoho, komu věří, koho chce chránit a pro koho chce pracovat.58
55 Například řada komentářů kritizujících Janečkův návrh nového volebního systému – viz
http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-58191380-psychedelicka-revoluce-karla-janecka
56 http://bostlova.blog.idnes.cz/c/291576/S-volebnim-hnutim-PROKraj-nejkratsi-cestou-ke-zkaze.html
57 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2463-pozor-na-franze.aspx
58 Linka Landa-Franz je bezesporu zajímavá. Spojuje-li se Janeček s Landou (byť to nyní pod dojmem negativní

Později ale začínalo být jasné, že Janeček bude kopat především za Karla Schwarzenberga.
Například centrum současného umění DOX (kde je Janeček jedním z akcionářů) přišlo s
iniciativou "Než bude pozdě", která vyzývala k podpoře Karla Schwarzenberga a varovala před
zmíněným rozmělněním hlasů mezi podobně vyprofilované kandidáty.59
„V tuto chvíli je potřeba nedrobit hlasy, postavit se společně za jediného kandidáta a tím
zajistit reálnou alternativu. Proto jsme se rozhodli otevřeně podpořit kandidaturu Karla
Schwarzenberga,“ stojí ve výzvě.
Janeček je akcionářem DOXu, stejně jako dva další jeho kolegové z RSJ a.s. - Václav
Dejčmar60 a Libor Winkler.
Winkler, předseda představenstva RSJ a.s. a zároveň člen dozorčí rady NFPK, poslal také
Schwarzenbergovi 5.000.000,- Kč na prezidentskou kampaň. Šlo o největší dar na kampaň od
soukromé osoby. Stejně tak Dejčmar poslal Schwarzenbergovi 2.500.000,- Kč. Celkově tak
dva nejbližší Janečkovi spolupracovníci poslali Schwarzenbergovi téměř osm milionů korun
(třetinu Schwarzenbergem přiznaných sponzorských darů). Můžeme se ptát, proč je nedal
přímo Janeček sám? Bylo by to moc okaté? Někteří poukazují na to, že tento fakt je
přinejmenším zvláštní, když vezmeme v úvahu, že RSJ a.s. podle svých vlastních webových
stránek v ČR vůbec nepodniká a když víme, že Karel Schwarzenberg k ní údajně nemá žádný
vztah. Přesto je tato finanční společnost největším veřejně přiznaným sponzorem
Schwarzenbergovy kampaně. Ještě více zvláštní je to při srovnání se Schwarzenbergovým
blízkým přítelem a obchodním partnerem Zdeňkem Bakalou, který sice straně TOP 09
přispívá na volební kampaň pravidelně, ale na prezidentskou kampaň dal Schwarzenbergovi
(přiznaně) jen 500.000,- Kč. To nás může opět vést k otázce, zda Janeček není pouhým
Bakalovým koněm, skrze kterého by takto jednoduše mohl Bakala podpořit svého přítele
Schwarzenberga (je těžké uvěřit tomu, že by jeden z nejbohatších Čechů daroval knížeti na
kampaň je půl milionu korun).
Winkler je navíc uveden mezi Schwarzenbergovými podporovateli na jeho webových
stránkách: "Mé srdce má Karel Schwarzenberg. Je to kandidát evropského formátu a může
naši zemi posunout dále," chválí ho.
Na svých webových stránkách Janeček zveřejnil jakéhosi instruktážního průvodce přímou
volbou,61 kde šikovným výběrem témat pohaněl nepohodlné kandidáty (Bobošíková, Zeman),
tím, že připomněl řadu negativních mediálních ohlasů k nim se vztahujících, kdežto u
preferovaných kandidátů předkládal spíše nekonfliktní, neutrální, často spíše i pozitivně
laděné mediální ohlasy. To byl i případ Karla Schwarzenberga.62 Také v další internetové
aplikaci (tzv. Volby nanečisto)63 si čtenáři mohli vyzkoušet Janečkův "revoluční" volební
systém, který kupodivu do pomyslného křesla prezidenta málem vynesl právě Karla
mediální odezvy zlehčuje a dementuje), není úplně nelogická úvaha ptát se, není-li Landův kamarád Franz
také blízký Janečkovi. Ostatně Landa už v srpnu v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz vysloveně řekl, že z
kandidátů na prezidenta je mu Franz nejsympatičtější: "Zatím se mi jeví nejzajímavější ten Vláďa Franz.
Dlouho jsem ho neviděl, ale známe se docela dobře, tak předpokládám, že by si se mnou jako prezident ze
starýho kamarádství dal kafe a zeptal se mě, proč si myslím, že tak bouřlivě aplaudují desetitisícové haly při
mých přidrzlých projevech mezi písněmi a co tím sleduji."
59 http://www.nez-bude-pozde.cz/
60 http://ekonom.ihned.cz/c1-59223700-obchodnik-s-zenskou-krasou-a-financnimi-derivaty
http://zpravy.ihned.cz/c1-59236700-uspech-podle-penez-nemerim
61 http://www.1prezident.cz/
62 http://www.1prezident.cz/kandidati/karel-schwarzenberg
63 http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/projekty/volba-prezidenta-nanecisto.html

Schwarzenberga64 (jednalo se o první kolo volby, kdy kromě Karla Schwarzenberga postoupil i
Vladimír Franz65 – autor se domnívá, že přesně tento scénář byl toužebně očekávaným
scénářem těchto janečkovských struktur).
Jak se volba prezidenta blížila, indicie vystřídala jednoznačná prohlášení. „Podíval jsem se na
kurzy sázkových kanceláří, které dobře odrážejí pravděpodobnost kandidátů. Třetím v pořadí
je pan Schwarzenberg. Ačkoliv to není ideální kandidát, jsem přesvědčen, že v rámci možností
je to člověk, který dokáže pro tuto zemi něco udělat. Proto za sebe budu volit Karla
Schwarzenberga,“ odpovídal pro ČeskouPozici.cz Karel Janeček. V podobném duchu a s
podobnými slovy (jakoby šlo o naučenou frázi) natočil i video, ve kterém Schwarzenberga
doporučuje jako nejlepšího z prezidentských kandidátů.66
To je o to pikantnější, že ještě pár týdnů předtím vyznamenal svou „cenu za odvahu“ (100 tisíc
korun) úředníka MZV Jakuba Klouzala, kterého Schwarzenberg z ministerstva vyhodil právě
proto, že Klouzal poukázal na korupci kolem Schwarzenberga, se kterou Schwarzeberg podle
Klouzalova tvrzení nechtěl nic dělat.67 Klouzal se na poslední chvíli zapojil do prezidentské
kampaně a přiznal, jak to s korupcí na MZV je a řekl také, že mu lidé kolem Schwarzenberga
vyhrožují smrtí. To může ukazovat jednak na Janečkovo pokrytectví (kdy oceněním
whistleblowera z MZV přizná, že Schwarzenbergovo MZV je prolezlé korupcí, ale stejně poté
Schwarzenberga doporučí jako nejlepšího kandidáta), nebo to dokonce můžeme vnímat jako
nepřímou korupci ze strany Karla Schwarzenberga (kdy Schwarzenberg – jak jsme si ukázali s Janečkem více než propojený posílá Klouzalovi přes Janečka 100.000,- Kč, zřejmě proto,
aby tento mlčel, což se ale nakonec stejně ukázalo jako neúčinné, protože Klouzal peníze
přijal, ale o poměrech na MZV se stejně rozpovídal68).69
Také Stanislav Bernard, spolumajitel pivovaru Bernard a člen správní rady Nadačního fondu
proti korupci, se v předvolebních anketách jednoznačně vyjádřil pro volbu Karla
Schwarzenberga.
Opět se nám tedy potvrzuje Janečkovo napojení na globalistické kruhy a na Zdeňka Bakalu:
podporou Karla Schwarzenberga – účastníka (přiznaných) schůzek Rockefellerova Bilderberg
Group v letech 1979, 1980, 1981 a 2008, člena Rockefellerovy Trilaterální komise a člena
Výboru 300 (The Committee of 300) - nám Janeček ukazuje, čí zájmy vlastně hájí. A protože
je Schwarzenberg zároveň velmi dobrým přítelem Zdeňka Bakaly, může v nás tato slovní i
nezanedbatelná finanční Janečkova podpora Schwarzenberga posílit výše naznačené
přesvědčení o tom, že Janeček má k Bakalovi blíže více, než by oba pánové byli ochotni
přiznat.
.Koho Janeček naopak nesnáší
Karel Janeček o sobě sám prohlašuje, že byl dříve voličem ODS, později volil TOP 09, ale byl
prý oběma stranami zklamán.
Ve svých vystoupeních stále dokola napadá konkrétní politiky, převážně politiky ODS.
64 https://apps.facebook.com/volbynanecisto/
65 http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/projekty/volba-prezidenta-nanecisto/volba-prezidenta-nanecistovysledky.html
66 http://www.youtube.com/watch?v=me4qHZBre0Y&feature=youtu.be
67 http://www.nfpk.cz/cz/jakub-klouzal
68 http://www.youtube.com/watch?v=9MzjRaHl91w
69 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2607-glosy-freeglobe-cz-15-pokrytec-janecek-a-pokrytecschwarzenberg-uplacel-knize-urednika-100-tisici-aby-mlcel-.aspx

Jmenovitě Pavla Béma (kvůli němu prý iniciativa NFPK vznikla), lobbistu-kmotra Ivo
Rittiga (kterého běžně nazývá zlodějem, mafiánem a dalšími podobnými výrazy), lobbistu
Romana Janouška, bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila a další.
Napadá také premiéra Petra Nečase, kterého tvrdě kritizoval poté, co Nečas odvolal
ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Premiér, se kterým předtím Janeček komunikoval
celkem bez problémů a obracel se na něj ve slušném tónu (například v otevřeným dopise stran
anonymních akcií), byl najednou Janečkem nazván "zbabělcem", "aktivním spolupracovníkem
zločinců", který "jedná proti zájmům lidu". NFPK prý podpoří "jakékoliv aktivní kroky občanů
této země včetně radikálního vyjádření občanské nespokojenosti," vyhrožoval Janeček tehdy
ve svém tiskovém vyjádření po Pospíšilově odvolání. Premiér také podle něho "jedná v zájmu
korupčních skupin a lokálních mafií" a "jeho postup porušuje základní principy demokracie".
V červnu 2012 se při debatě v rámci Evropského fislosofického festivalu ve Velkém Meziřící
Janeček chlubil, že výslovně seřval premiéra Nečase. Můžeme jen spekulovat, při jaké to bylo
příležitosti a v jakých situacích tito dva lidé spolu komunikují.70
Petr Nečas proto - byť opatrnými a diplomatickými slovy - Janečka kritizoval v rozhovoru pro
Lidové noviny: "Přestože pro část veřejnosti působí někeré tyto aktivity bohulibě, oligarchizaci
české politiky příliš pozitivně nevnímám. To propojovánívelkých peněz s ovlivňováním pol.
rozhodnutí, i když se někdy schovává za různé občanské aktivity bohulibého ražení typu boje
proti korupci...".71
Největším "zlojedem" je ale podle Janečka prezident Václav Klaus. Toho Janeček
standardně řadí na špici nejnebezpečnějších politiků a vytrvale ho ve svých vystoupeních
kritizuje, až uráží. Zajímavé je, že výše jmenovaní politici, které Janeček také nemá v lásce,
jsou většinou Klausovými spojenci. Vidíme tak, že Janeček útočí především na Klause a jeho
část ODS, což by nás mělo také vést k jistým závěrům.
Pokud Janeček kritizuje Klause, je to zároveň kritika oboustranná.
"Já mám strach o demokracii. I já mám strach z toho, že až budete příští rok zvát prezidenta
na toto setkání, že tady bude sedět pan (Vladimír) Franz nebo pan (Tomio) Okamura. A tento
strach mám nejen kvůli incidentu v Chrastavě, kvůli proslovu pana Landy na udělování
Zlatých slavíků či kvůli putování pana Janečka po krajích ČR," řekl prezident Václav Klaus na
tradičním společenském setkání s předními českými manažery a podnikateli „Euro Business
Breakfast“.
V rozhovoru pro týdeník Euro pak prezident na otázku týkající se Janečka odvětil: "Korupce je
pro mne z jakéhokoli hlediska vždy negativní jev. Jakékoli úsilí o omezování tohoto
negativního jevu je samozřejmě správné. Ale interpretovat naši společnost jako společnost
korupce, považovat to za hlavní definiční charakteristiku, je dětinské, hloupé a nesmyslné. Je
to pokus tuto společnost definitivně rozbít. Některým lidem o nic jiného bohužel nejde."
O pár dní dříve se k Janečkovi - pod dojmem podivného vystoupení Daniela Landy - kriticky
vyjádřil i prezidentův syn Václav Klaus ml. Ve svém blogu naznačil, že myšlenky, které
Janečkovo hnutí šíří, se dají lehce označit jako fašistické. "Při předávání Slavíků mi přišlo, že
70 http://www.youtube.com/watch?v=n16QGXb113U – zhruba od 18. minuty
71 http://www.ods.cz/clanek/3152-rozhovor-pro-lidove-noviny

došlo k založení ochranných oddílů. Tehdy se jmenovaly SS. Především je potřeba nahradit tu
starou, nefunkční a ošklivou demokracii něčím ´lepším´. Beztak má na kahánku. Žvanilové a
korupčníci v parlamentu. Na smetiště s nimi. Tehdy jako dnes," napsal Klaus mladší ironicky
v textu, který nazval "Co má společného fašismus a hnutí Karla Janečka?"72
Nejnověji prezident Klaus kritizoval Janečka nepřímo v novoročním projevu, kde o něm
mluvil jako o „samozvaném spasiteli a našeptávači“.
.Shrnutí
Díváme-li se na politiky a podnikatele, se kterými Janeček dlouhodobě udržuje kladné vztahy,
jedná se v zásadě vždy o ty politiky a ty politické kruhy a frakce, které mají blízko k USA.
Příkladem je Jan Švejnar (profesor na americké univerzitě), Vladimír Dlouhý (člen
Rockefellerovy Trilaterální komise, Goldman Sachs), Zdeněk Tůma (Lípa, Dlouhého
spolupracovník), Andrej Babiš (jeho údajné napojení na ropného magnáta Davida Marca
Riche), Karolína Peake (její manžel Američan), Jiří Dienstbier ml. (Čechoameričan, narozený
v USA a mající americké občanství), Sobotkova část ČSSD a lidé, kteří jsou spolu s Jiřím
Pehem ve think-tanku CESTA, Karel Schwarzenberg (Bilderberg Group, Trilaterální komise,
The Committee of 300), Karel Randák (se svými vazbami na USA a nejvyšším americkým
civilním oceněním pro neameričany), Vladimír Lich (Čechoameričan) a mnozí další.
.vztah k představitelům globalistických skupin
Když už jsme se zmínili o Davidu Rockefellerovi, není bez zajímavosti si říci pár slov o tom,
jaký vztah má Janeček k těmto lidem. To nám totiž – možná více než cokoli jiného – pomůže
porozumět, jakou roli Janeček v České republice hraje.
Zajímavé předně je, že člověk, který se vyžívá v honbě za „zjedy“ a v každém politikovi vidí
téměř ztělesněné zlo, přehlíží nebezpečí nadnárodních finančních struktur, mezinárodních
bankéřů či vlivných elitních klubů a spolků. Pěkně to bylo vidět hned na několika seancích
Pozitivní evoluce, kdy tyto otázky, které některé přemýšlivější občany trápí, Janeček odbýval,
přecházel, záměrně se jim vyhýbal či jejich nositele vyloženě zesměšňoval.73
Filmový dokument, který natočili lidé kolem Karla Janečka, I am Fishead74 (Ryba smrdí od
hlavy) je pojat také v podobném duchu – současná ekonomická krize západního světa se svádí
na jakési psychopaty v manažerských pozicích či politice, kteří mají být onou pověstnou žábou
na prameni a původcem všeho zlého. Celý dokument působí dojmem, jako by jeho tvůrci
hledali alternativu k stále sílícím hlasům, které z mnoha neduhů světa viní mezinárodní
banky, mocné finančníky, staré bankéřské rody. Používá podobnou rétoriku, ale nabízí jiné
vysvětlení – to ne tito mohou za vaše problémy, ale jacísi maniaci v pozicích vašich šéfů či šéfů
vašich šéfů… Jinými slovy, jde o to, odklonit pozornost od nadnárodních elit k domácím
kmotrům a zároveň tyto domácí kmotry zničit a posílit na jejich úkor vliv nadnárodních elit.
Na otázku z chatu („Co si myslíte o zednářích, iluminátech a Bilderbergu?“) odpověděl: „Podle
mě jsou to celkem nepodstatné skupiny. Moc o nich nevím, ovšem konspirační teorie jsou
podle mého názoru blbosti :).“
Janeček se ale v tomto tématu dostává do kříže nejen s řadovými návštěvníky svých seancích,
72 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-klaus.php?itemid=18275
73 http://www.youtube.com/watch?v=A4jAJVb47YM
74 http://www.fisheadmovie.com/about

ale často i s těmi, které si sám pozval jako hosty svých regionálních vystoupení. Svůj
pokrytecký vztah ke globálnímu finančímu systému odkryl například v „pozitivních“
Karlových Varec, kde došlo k hádce mezi ním a hercem Milanem Šteindlerem, který právě
Janečkův naivismus postavil do kontrastu se zájmy mocných skupin a globálních struktur.
Janeček nebyl schopen uznat, že existuje nějaké větší nebezpečí, než jaké pro něj představují
řadoví politici či „kmotři“ ODS.75 „Ale vy tady neberete v úvahu působení bohatých
nadnárodních společností, my si můžeme zvolit toho nejpozitivnějšího z nás, oni pak přijdou a
obrovsky silným tlakem ho zlomí,” tvrdil Šteindler. “Ale nás přece neohrožuje nikdo zvenku,
jsme ohroženi zevnitř,” oponoval mu Janeček.76
Snad nejvíce je ale Janečkova špatně skrývající přináležitost k Rockefellerovým kruhům vidět
ze slov jeho spolupracovníka a jedné z tváří Pozitivní revoluce, podnikatele a buddhisty Libora
Malého. Ten na seancích Pozitivní revoluce – vždy, když z publika došlo na otázky stran
Rockefellera a Bilderbergu – Rockefellera vydatně hájil a hovořil o tom, jak se s ním potkal a
že je to jeden z nejmilejších lidí, které zná. V rozhovoru pro ParlamentníListy pak Malý řekl
téměř neuvěřitelnou větu:77
“Sám jsem měl tu čest mít možnost pozdravit 97-letého Davida Rockefellera a mnohokrát
jsem hovořil s jehou dcerou Peggy a celá rodina je příkladem pro všechny filantropy po celém
světě. Pokud by všichni lidé měli tak zodpovědný vztah ke světu, jako mají tito dva zástupci
rodiny Rockefellerů, které jsem osobně potkal, svět by byl mnohem lepším místem pro život
všech.”
Každý, kdo se jen trochu orientuje v tom, co se v novinách nepíše, ví, jakou informaci nám tím
Malý, potažmo Janeček, dávají. Až se člověk diví jejich otevřenosti.
Od Rockefellera pak je už jen krůček k nejmocnějšímu bankovnímu domu světa, k židovskému
rodu Rothschildů. Právě těm se zdá Bakala vposledku sloužit. Mezi členy správní rady a
dozorčí rady Bakalova mediálního impéria Economia a.s. najdeme totiž řadu zajímavých
zahraničních person – například Andrew Knighta, předsedu společnosti J. Rothschild Capital
Management Ltd…78
Jaksi později ukážeme, Janečkovy na první pohled nevinné odpovědi mohou být však jen
zastíracím manévrem - podle mnoha indicií se totiž můžeme domnívat, že Janeček je
svobodným zednářem, iluminátem nebo členem nějakého jiného okultně-esoterického a
tajného sdružení.
.OTEC KARLA JANEČKA – AGENT STB
Synové nemohou za hříchy svých otců, říká se. Říká se ale také, že jablko nepadá daleko od
stromu. Chceme-li porozumět Karlu Janečkovi a tomu, co a pro koho dělá, měli bychom vědět,
co byl, co dělal a pro koho pracoval jeho otec Karel Janeček st.
Karel Janeček st. (*3. 8. 1951, dodnes působí ve statutárních orgánech zmíněné firmy RSJ a.s.)
75 http://www.youtube.com/watch?v=ZZ-5wnpgjNM&feature=player_embedded, v čase cca 1:00 až 1:15
76 http://www.pozitivnievoluce.cz/cs-CZ/projekty/pozitivni-mesta/karlovy-vary/hotel-thermal-maly-sal.html
77 http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Poznal-Rockefellera-chce-system-fungovani-bez-penez-Blizi-sepry-doba-zlomu-rika-253518
78 http://economia.ihned.cz/en/492/524/detail/economia-has-a-new-board-of-directors-and-supervisoryboard/

vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni, pak Vysokou školu strojní a
elektrotechnickou tamtéž, aby poté nastoupil jako projektant u ČSD.
V listopadu 1975, když byl zároveň na vojenské službě, si - ve svých 24 letech - zažádal o přijetí
do služebního poměru příslušníka SNB. U Krajské správy SNB Plzeň totiž pracovala jeho
manželka Alena, rozená Kordová. Odtud pozdější Janečkovo krycí jméno "Korda".
Janečkově žádosti bylo vyhověno. Proběhlo kádrovací kolečko, kde se zjišťoval jeho původ
(dělnický), politická uvědomělost a angažovanost (člen SSM od roku 1971, kandidát na
členství v KSČ od roku 1975, přijat do KSČ v roce 1977), kádrový profil jeho příbuzných a když
soudruzi nenašli nic, co by mu mohlo v kariéře na federálním ministerstvu vnitra bránit, byl
doporučen v hodnosti podporučíka jako odborný pracovník I. stupně na oddělení chemie OKT
Kriminalistického ústavu VB federální správy VB FMV, kam nastoupil 1. září 1976.
Už rok na to si Janeček zažádal o přeložení na Krajskou správu SNB v Plzni - především kvůli
neutěšené bytové situaci (bydlel s manželkou a dětmi u rodičů) a také proto, aby byl více s
rodinou (doposud musel dojíždět do Prahy). V tu dobu už měli dva syny - Karla (nynější šéf
NFPK, 1973) a Tomáše (1974), na cestě byla Barbora, v roce 1989 se ještě narodí Alena.79
Když se dozvídá o možnosti přestoupit k 1. správě SNB (neboli k hlavní správě rozvědky),
projeví o takové přeřazení zájem.80 V roce 1978 tak nastupuje na 1. správu FMV a stává se
ihned kandidátem na 18. odbor s tím, že by mohl být - po zapracování - zařazen jako
"operativní pracovník na německé problematice".
Zároveň dochází k "legendované změně zaměstnání" – to znamená, že nezasvěcení lidé v okolí
vidí, že Janeček odešel od SNB a začíná pracovat na federálním ministerstvu zahraničních
věcí. Navenek je z něj tedy obyčejný diplomat. Ve skutečnosti jeho práce agenta teprve
začíná...81
79 Změnu chtěl v neposlední řadě i proto, že současná práce mu nevyhovovala - podle jeho slov neodpovídala
jeho "mentálnímu založení", jak Janeček píše ve své žádosti o přeložení. Tehdy jezdí (jako odborník na
silnoproud) především k haváriím, řeší požáry, výbuchy, zasažení osob elektrickým proudem, takže je často
svědkem smrtelných zranění, což se mu vrací v myšlenkách i po skončení pracovní doby a - jak sám uvádí odráží se pak na jeho psychickém stavu. Trpí depresemi, které vyplývají i z jeho seznámení se závažnými
trestnými činy, stojí v Janečkových materiálech.
80 Při pohovoru Janeček také uvádí, že má k operativní práci kladný postoj, protože se s ní už okrajově setkal
během dosavadní praxe. "Jsem si plně vědom, že práce spočívá především v jednání s lidmi a taková práce se
mi líbí, takže po náležitém zapracování mi tato činnost nebude činit žádné potíže," věří si.
81 Už brzy se ale ukáže, že s operativní prací moc zkušeností nemá, pročež je mu doporučena škola české
rozvědky - absolvuje nejprve studium praporčické a poté důstojnické školy, kde dosahuje dobrých výsledků.
Připravuje se na práci v zahraničí, píše se v dokumentech. A až na malé výjimky je v pravidelných osobních
dotaznících kladně hodnocen a chválen. "Janeček má všeobecné politické i osobní předpoklady vypracovat se
na schopného operativního pracovníka čs. rozvědky," píše se v jeho hodnocení z roku 1980. "Celospolečenské
zájmy staví nad osobní. V souladu s politikou KSČ ovlivňuje manželku a podílí se na výchově dětí. Vedoucí
úlohu strany uznává a plně ji respektuje, zejména formou osobního podílu na plnění stranických usnesení.
Svým postojem k politice KSČ, výkonem legalizačního zaměstnání i snahou plnit uložené úkoly prokazoval
správná chápání a realizaci zásad proletářského internacionalismu a socialistického vlastenectví," stojí v
kádrových materiálech z roku 1986. Přesto ale "zůstávají rezervy ve znalostech operativně dokumentační
teorie i praxe a v některých oblastech vyhledávací činnosti a procesu rozpracování osob i objektu". Janeček je
snaživý, ale žádný agent 007 to není: "Tyto nedostatky spočívají v dosud malé pestrosti, nápaditosti a
originalitě používaných pracovních metod." Proto se mu jako úkol na příští tři roky udává "realizovat do roku
1989 samostatně proces vyhledávání, rozpracování, prověrku, získání - nejméně jednoho zájmového typu z
řad cizinců" a "v požadovaných termínech a vysoké kvalitě samostatně zpracovat přidělenou dokumentační
akci."

Janeček mluví rusky, anglicky a německy a pravidelně je povyšován vždy k 1. září, k datu
svého nástupu k SNB. Z podporučíka (1976) se stává poručíkem (1977), nadporučíkem (1980),
kapitánem (1984) a majorem (1989). Ruku v ruce s tím jde řada příplatků a odměn, takže si
finančně nemůže stěžovat.
V roce 1982 se poprvé služebně podíval do zahraničí, když ho 1. záloha dlouhodobě vyslala
jako agenta na zastupitelský úřad v západoněmeckém Bonnu.82 Sem s rodinou odchází 1. 9.
1982 - oficiálně jako zástupce konzulárního oddělení ZÚ Bonn (říká se tomu legalizační
funkce), aby vystřídal jiného, odcházejícího, agenta, kapitána Josefa Sabo (ten se stává
vedoucím 18. odboru 1. správy SNB). V hantýrce rozvědky má Janeček funkci staršího
referenta. V Bonnu zůstává čtyři roky.83
V lednu 1984 už má na rezidentuře84 funkci "starší referent specialista". V roce 1986 se vrací
do Československa a na centrále v Praze dále působí v téže funkci. Na další odchod do ciziny
se začíná připravovat v roce 1988.85 V září 1989 je Janeček povýšen do hodnosti majora a 14.
listopadu 1989, tedy tři dny před "sametem", odchází na "rezidenturu Stockholm" jako II.
tajemník velvyslance. Legalizační agenda - čili verze pro nezasvěcené - zní: pracovník ZÚ pro
vědecko-technický rozvoj.86
Zajímavé je, že Janeček zůstal ve službách tajných složek i po "převratu". Výše citovaný
dokument je totiž z 10. prosince 1989 a obsahuje praktické pokyny, jak si má agent Janeček ve
Švédsku počínat (včetně instrukcí o tom, co dělat, kdyby mu například byla protivníkem
podána omamná látka).
Do špionáže byla opět zapojena celá rodina. Čteme totiž, že "manželka nemá na rezidentuře
stanoveny specifické úkoly", ale "jako příslušnice (SNB, pozn. autora) bude pomáhat
konspirativním způsobem odhalovat činnost sledovací skupiny na teritoriu a v případě
potřeby při plnění operativních úkolů bude sloužit k naplňování věrohodnosti legend
(například legenda rodinného výletu). Nepředpokládá se, že manželka bude zaměstnána na
rezidentuře či ZÚ," píše se v dokumentu z prosince 1989.87
Další informace o Janečkovi ale není možné zjistit. Janečkův spis v archivu bezpečnostních
82 "Nejsou poznatky, že by byl dekonspirován před protivníkem," píše se ve stanovisku k výjezdu do Bonnu v
září 1981. Protože ale Janeček coby příslušník rozvědky jede na takovou misi prvně, je ještě před odjezdem
"proškolen o zásadách konspirace a chování v zahraničí".
83 Až na dopravní nehodu, kterou způsobil v roce 1983, není o Janečkově činnosti v Německu nic bližšího
známo.
84 tj. pojmenování pro špionážní středisko pro určitou oblast, v tomto případě západní Německo, pozn. autora
85 Jako agent se v zahraničí osvědčil, minimálně alespoň tím, že se jeho totožnost neprovalila. "25. odbor 1.
správy SNB nemá poznatky o dekonspiraci kpt. ing. Karla Janečka před nepřátelskými speciálními službami.
K jeho vyslání do zahraničí není z hlediska odboru námitek," stojí ve stanovisku k jeho vyslání do zahraničí.
86 Ve skutečnosti je ale pověřen celým vedením rezidentury Stockholm a dostává přesné instrukce, jak si v
rozvědné práci počínat. V dokumentu nazvaném "Obraný režim Kordy" se v odstavci "legalizace a krycí
činnost" dočteme, že Janeček "je na ZÚ Stockholm legalizován ve funkci II. velvyslaneckého tajemníka, úkoly
bude plnit pod krytím vědecko-technického přidělence, rovněž bude zpracovávat agendu školství a
zdravotnictví."
87 V této souvislosti je zajímavé, že se vůbec Janeček odvážil nasadit svoji matku do „pozitivní kampaně“ - ve
vrcholícím vystoupení projektu „Pozitivní města“ v pražské Lucerně vystoupila Alena Janečková jako první
host večera, aby potvrdila, že její syn byl vždy slušný, čestný a měl rád matematiku, a aby odmítla, že je
iluminát, satanista či agent CIA.

složek (ABS)88 má některé údaje po roce 89 začerněné nebo xerokopie naopak zakryté bílým
papírem a v celé složce chybí ze 180 listů 16 stránek. Můžeme se tedy jen domýšlet, jak dlouho
po převratu ještě Janeček st. špiónoval.
V tomto prostředí tedy vyrostl protikorupční bojovník Karel Janeček ml.
V jednom svém starším textu jsem napsal: "Příběh jeho otce není příběhem člověka
zlomeného vydíráním Státní bezpečnosti, který by se stal donašečem a spolupracovníkem z
donucení a který by se třeba - když už není zbytí - snažil spolupracovat (jako mnozí jiní)
alespoň jen na oko a co nejméně tak škodit lidem okolo. Ne. Janeček starší ve svých 24 letech
vědomě nastupuje na ministerstvo vnitra, aby se rok poté dostal na 18. odbor a k české
rozvědce. Je agentem ne z donucení, ale z vlastního rozhodnutí, pilně se v této profesi
zdokonaluje, cílevědomě si buduje kariéru. I jeho manželka pracuje u SNB, takže malý Karel
může dostat skutečně špičkovou průpravu a má tak veškeré předpoklady jít v otcových
šlépějích."89
Vysvětlení toho, jak může Karel Janeček pracovat pro Američany, jak se domnívám, zatímco
jeho otec pracoval pro komunistický režim (poplatný sovětským službám), je jednodušší, než
se může zdát. Už v jednom starším textu jsem poznamenal, že je to věc (pokřivené) morálky ten, kdo sloužil jedné velmoci, nemá žádné zábrany sloužit velmoci druhé, když se podmínky
změní. Je také možné, že Karel Janeček st. mohl být dvojitý agent a že tedy už on byl možná
více agentem USA než StB...
.JANEČKOVO PODNIKÁNÍ
.oficiální verze
Média unisono už roky tvrdí, že společnost RSJ a.s. Karla Janečka operuje na burzách díky
vlastnímu počítačovému programu, který místo ní obchoduje s cennými papíry v Londýně,
Frankfurtu a Chicagu. Janečkova firma má údajně své počítače přímo v prostorách burz. Ty
jsou schopny uskutečňovat obchody v milisekundách – v okamžiku, kdy software zjistí, že
nakupující žádá určitý titul, předběhne ho, akcie koupí sám, prodává je dál a profituje z
rozdílu. Tomuto druhu obchodování se říká vysokofrekvenční (nebo také HF, nebo
milisekundové) obchodování.
„Poskytujeme trhu likviditu, umožňujeme, aby existoval. Burza nás za to platí. Posílá nám
paušál za to, že tam vůbec jsme," uvedl Janeček před rokem v Lidových novinách.
Realita je však jiná. Janečkův systém využívá nedokonalosti burzy, takže při obchodech v
podstatě reálné peníze nepotřebuje, takže podle lidí z branže neposkytuje likviditu žádnou.
.etická otázka Janečkova podnikání
Janečkovo podnikání je také podle mnoha odborníků a lidí, kteří mají z vysokého byznysu
zkušenosti, samo o sobě morálně sporné. Manipuluje s cenou na burze ve velmi malých
88 Další zveřejněné dokumenty je možno dohledat na stránkách ÚSTR (http://www.abscr.cz/cs/vyhledavaniarchivni-pomucky) - do vyhledávacího formuláře stačí napsat "janeček" a krycí jméno "korda". Konkrétní
spis, ze kterého autor čerpal, je pak k zapůjčení v archivu ÚSTR
89 http://www.prvnizpravy.cz/style=default/sloupky/je-karel-janecek-agent-jako-jeho-otec/

časových úsecích, kdy se nestačí projevit tržní změna.
"Vše je založeno na softwaru a krátké vzdálenosti od sídla burzy, se kterou je tradingová
společnost spojena optickým kabelem. Těmito obchody nevzniká nejen žádná hodnota, ale ani
se neprojevuje žádný tržní princip, je to jen aritmetika a rychlost, která fakticky odsává peníze
investorům, kteří investují na burze. Druhým efektem této hry je pak také manipulace s
burzovní cenou (když se víc těchto traderů spojí)," popsal Janečkovy obchody jeden z českých
podnikatelů.
"Pan Janeček a jeho firma pracuje na 100 %, ať přímo či nepřímo, pro JPMorgan, Manhattan
Chase (patřící rodině Rockefellerů, pozn. red.) nebo Goldman Sachs, což jsou největší
obchodníci s deriváty na světě a tvoří vrchol bankovní elity. Jako vysokofrekvenční obchodník
sází na to, že tady tomu nikdo nerozumí a ani tomuto druhu obchodování, a proto nikdo
nezpochybňuje, že zcela určitě musí být miliardář. JPMorgan by ale nenechali v žádném
případě žádnou cizí, údajně českou, firmičku, která je ale hrozně chytrá a má počítače v centru
dění, aby jim odsávala z trhů derivátů měn i komodit rozdíl mezi nákupem a prodejem. To je
prostě nemožné," tvrdí další z českých podnikatelů. "Bude zajímavé pozorovat, co se časem z
pana Janečka vyklube a co se ještě dozvíme," dodává byznysman.
A ekonom Milan Zelený tvrdí: "Pan Janeček nemá pravdu: on skutečně žádnou přidanou
hodnotu nevytváří. Když někdo sází na koně nebo hraje v kasinu, tak prostě převádí peníze z
jedné kapsy do druhé, bez hodnotového produktu či služby. Makléř, který spekulantům a
hráčům poskytuje ´službu´ urychlení sázkové transakce, nevytváří hodnotu, ale bere si podíl
ze spekulačních zisků. Pan Janeček svým matematickým talentem vytvořil nástroj pro
vysokofrekvenční sázky na akcie, jakéhosi virtuálního makléře, který je rychlejší než kterýkoliv
člověk a dovede využít příležitostí, které lidské smysly nejsou schopny vyhodnotit. Jeho
makléřský podíl byl extraordinerní, protože jeho program byl nejrychlejší a převody vsazených
částek do kapes jeho klientů mohly probíhat po 24 hodiny, bez lidské účasti. Vysokofrekvenční
sázení, pokud nebude zakázáno, vyloučí lidské makléře ze sekundárních (tedy čistě
spekulativních) akciových trhů. Pomáhat hazardním hráčům vyhrávat může být lukrativní, ale
z převodu bohatství z jedné kapsy do druhé společnost žádnou hodnotu nerealizuje. Pomáhat
zelináři doručit ovoce spotřebiteli do nejrychleji je služba, která zvyšuje hodnotu ovoce. V tom
je ten propastný rozdíl, který pan Janeček jistě chápe, ale nemíní uznat. Hodnotu přidá až
když své peníze zainvestuje do produktivních výrob či služeb, ne do prázdného tlachání o
morálce.”
Evropská komise také nedávno zvažovala, že by vysokorychlostním makléřům znevýhodnila
účast na burze, právě proto, že poškozují trh a vedou k exodu obchodníků.
V obecné rovině se praktikami podobného obchodování zabývá například filmový dokument
"Quanti - Alchymisté z Wall Streetu".90
.Trestní oznámení na Janečkovu firmu
A je to ještě horší. Právníci MSB Legal (dříve Šachta and Partners) před časem podali na
Janečka trestní oznámení pro podezření z krácení daní. Pokud Janečkovy fondy (RSJ PROP,
PCC a RSJ II Powerfunds PCC) vykonávají hlavní činnost v České republice, měly by tu také
odvádět daně, tvrdí právníci, podle kterých Janeček stát na daních krátí.
90 http://www.youtube.com/watch?v=ji-WdIQk0JI

Advokátní kancelář podala proto začátkem ledna 2011 trestní oznámení na Karla Janečka,
Libora Winklera, Tomáše Janečka, Václava Dejčmara a Ing. Karla Janečka (Janečkova otce)
pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně a trestného činu zkreslování údajů o
stavu hospodaření a jmění.
Jmenované osoby společně vlastní obchodní společnost RSJ a.s., kde Karel Janeček je
předsedou představenstva, Libor Winkler jeho členem, Václav Dejčmar předsedou dozorčí
rady a Tomáš Janeček členem dozorčí rady. Ing. Karel Janeček dnes v orgánech společnosti
nefiguruje, ale patřil k jejím zakladatelům.
Jmenovaní také společně vlastní společnost RSJ PROP, PCC se sídlem v Republice Mauricius,
stejně jako společnost RSJ II Powerfunds PCC tamtéž (dále jen RSJ fondy). Obě se zabývají
kolektivním investováním, přičemž správcem portfolia obou fondů (vpodstatě jde o tzv. hedge
fondy) je výše zmíněná česká společnost RSJ a.s. Řečeno jinými slovy, RSJ a.s. vykonává na
základě smlouvy uzavřené s RSJ fondy činnost tzv. “asset managera”, za což inkasuje odměnu.
Ta je ale podezřele nízká, tvrdí právníci.
Zatímco RSJ fondy s oficiálním sídlem v Mauricijské republice dosáhly v roce 2010 čistého
zisku přes 1 miliardu korun a jejich obrat čítá ročně přes 4 biliardy korun, domácí společnost
RSJ a.s. platí v České republice relativně nízké daně.91
To podle právníků nasvědčuje tomu, že zmíněné osoby “účelově vytvořili zahraniční strukturu
na území Mauricijské republiky s cílem neodvádět daň z příjmu v České republice podle
platných daňových předpisů.”
Janeček a médii oslovení finanční experti už dříve kontrovali, že daný postup, kdy mají české
fírmy sídlo v daňových rájích, není nijak nezákonný a že je tudíž vše v nejlepším pořádku. To
by ale platilo ve chvíli, kdy má společnost sídlo v daňovém ráji reálně, včetně kanceláří,
zaměstnanců, archívu a pravidelného provozu, při kterém dochází k přijímání obchodních
rozhodnutí a skutečnému řízení firmy.
Podle všeho to ale není případ Janečkovy společnosti. Právníci se domnívají, že RSJ Fondy
jsou ve skutečnosti řízeny z Prahy a v Praze je skutečné místo jejich vedení.92
“Fondy nezdaňují své příjmy na území ČR, ačkoli zde mají sídlo ve smyslu zákona a daňový
subjekt RSJ. a.s. pak velmi pravděpodobně krátí svou daňovou povinnost, když výši své
91 Podnikatel již dříve tvrdil, že v roce 2010 firma vydělala miliardu korun, v tuzemsku ale odvedla na daních
jenom 4,6 milionu korun.
92 Dokazuje to jak kontrolní telefonát na oficiální mauricijskou adresu, tak osobní návštěva přímo v místě
mauricijského sídla RSJ fondů, kterou se zjistilo, že sídlo je pouze formální. RSJ fondy zde nemají žádné
zaměstnance, se kterými by bylo možno komunikovat a od kterých by bylo možné očekávat řízení fondů.
Veřejné webové prezentace RSJ fondů jsou navíc registrovány z České republiky a tyto stránky jsou
spravovány u stejných poskytovatelů služeb, kteří tento servis poskytují i české společnosti RSJ. Prezentace
mají rovněž hostovány na serverech v ČR. Také z veřejných prohlášení a dostupných zdrojů vyplývá, že osoby,
které RSJ fondy vlastní, žijí v České republice a organizují veškerou činnost RSJ fondů z České republiky. A
byl to ostatně sám Janeček, který v rozhovoru pro média mluvil o tom, že firma sice vlastní počítače, na
kterých obchoduje přímo v sídlech burzy, tedy v Londýně, Chicagu a Frankfurtu, ale vše řídí z české
metropole. “Z Prahy své obchodování pouze kontrolujeme a pracujeme na vývoji nových algoritmů a
matematických modelů. Ty pak v noci instalujeme na servery po světě,” nechal se slyšet Janeček v jednom z
mnoha svých rozhovorů.

provize za správu uvedených fondů neodvozuje od obvykle měřitelných kritérií, ale od potřeby
optimalizovat (minimalizovat) na území České republiky celkové daňové zatížení majetkově a
personálně propojené skupiny,” píše se v dopise, kterým se advokátní kancelář kromě
trestního oznámení obrátila i na Finanční úřad pro Prahu 1, Generální finanční ředitelství,
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu a Specializovaný finanční úřad v Praze 7.93
Protože ČR nemá s Republikou Mauricius podepsánu smlouvu o zamezení dvojího zdanění,
měla by RSJ a.s. zaplatit daně ze svého skutečného zisku, kterým se Janeček v médiích tak
chlubí, tvrdí právníci z MSB Legal.
Kriminalisté posléze skutečně zahájili úkony trestního řízení ve věci možného krácení daní ze
strany společnosti RSJ a.s. Podle zjištění serveru Prvnizpravy.cz prošetřuje celou záležitost
Útvar pro odhalování korupce a hospodářské kriminality (ÚOKFK).94
Ačkoli Janeček takovou souvislost popírá, je zajímavé, že se ve stejné době stahuje z vedení
firmy, v jejímž čele působil od roku 1995 – na konci března 2012 na vlastní žádost odchází z
firmy, kterou podle svých slov pozvedl a vybudoval takříkajíc od píky, opouští post předsedy
představenstva i generálního ředitele. “Janeček se chce věnovat fondu (NFPK, pozn. autora) a
dalším obecně prospěšným činnostem,“ zní oficiální vysvětlení mluvčí RSJ a.s. Moniky
Vondrákové.
.Další Janečkův byznys. Janečkovo pokrytectví
Janečkovy zisky z firmy RSJ a.s. pak putují do několika jeho dceřiných firem, které podnikají
převážně v realitách. Bylo by dobré prověřit, zda tyto podnikají čistě a řádně. Za pozornost
stojí například firma Tweelingen a.s. (holandsky „dvojčata“), která Janečkovi částečně patří
(skrze akcie na doručitele) a která za nebývale výhodných podmínek obchoduje s pozemky v
lukrativních částech Prahy.
93 Argumentují tím, že principy odměňování společnosti RSJ a.s. by měly být obdobné, jaké využívají jiné
společnosti provádějící správu investičních fondů. Kritériem jsou přitom objem spravovaného kapitálu a další
motivační složkou pak sjednané procento z vytvořeného zisku. Správcovská odměna se v takovém případě
pohybuje v rozmezí 1,50 až 1,75 % z objemu spravovaného kapitálu a motivační odměna okolo 20 % z
vytvořeného zisku příslušného hedge fondu. Daně placené v České republice společností RSJ a.s. však podle
šachtovců neodpovídají rozsahu spravovaného majetku a vytvořeným ziskům. “Z výročních zpráv společnosti
RSJ za roky 2004-2010 totiž vyplývá, že ačkoli mezi těmito roky docházelo k podstatnému nárůstu prostředků
a majetku, které byly předmětem správy, a to v řádech miliard korun českých, nedocházelo k odpovídajícímu
navyšování odměny,” píše se v trestním oznámení. “Celková výše odměny vyplácené společnosti RSJ a.s. se
dle našeho názoru řídí zcela jinými úvahami a sice snahou alokovat v ČR relativně velmi nízký zdanitelný zisk
a nezákonně tak snížit povinnost na dani z příjmů právnických osob,” píší také právníci. Odvolávají se také na
posudek vysokoškolského pedagoga a autora komentáře k některým zákonům JUDr. Daniela Teleckého i další
posudky. Ty potvrzují závěry, že místem skutečného vedení celé struktury je Česká republika.
94 Policie si podle informací časopisu TÝDEN dala situaci posoudit od specialistů z finančního ředitelství, které
zastřešuje finanční úřady a zjišťovala, zda může být takové jednání posuzováno jako krácení daní. Odpověď
prý nedopadla pro Janečka a jeho partnery ve firmě dobře. Detektivové navíc, píše TÝDEN, požádali o
spolupráci finanční detektivy z ministerstva financí, aby zpětně dohledali toky peněz mezi firmami a lidmi
napojenými na Janečkovu mateřskou společnost RSJ. „Při pátrání FAÚ podle informací TÝDNE narazil na
některé zajímavé transakce a jejich výčet poskytli policii. Z dokumentu, který má policie k dispozici, je
například zřejmé, že jenom za loňský rok na účet Janečkovy manželky Michaely přistálo postupně přes 435
milionů korun. O nic by nešlo, kdyby měl Janeček daně v pořádku. Policisté se mu ale snaží dokázat opak.
Informace o stamilionech pro manželku pro ně může být zarážející. Michaela očividně hraje v hospodaření
Janečkových významnou roli. Manžel na ni nechal například převést svoji polovinu rodinného domu na
pražském Břevnově. Byty na Malé Straně i v pražském Kamýku jsou napsány na Janečka,“ uvádí TÝDEN
(Josef Hympl, Tomáš Menschik: Světec z Mauricia, Týden 16. 7. 2012)

Zdá se, že Karel Janeček káže vodu a pije víno. Některé praktiky, které vehementně kritizuje,
sám tajně používá, což z něj činí obyčejného pozéra, který nemá sebemenší morální právo
kritizovat současný společenský stav.
"Kdo vládne této republice? Kdo vlastní tuto republiku? Kdo vysává tuto republiku? Z velké
části anonymní doručitelé – pomocí anonymních listinných akcií na doručitele," rozhořčoval
se před časem Janeček. Anonymní akcie kritizoval několikrát v osobnch textech, rozhovorech
či televizních vstupech.95
Podařilo se mi ale zjistit, že sám vlastní akcie na doručitele, které se týkají už vzpomenuté
kontroverzní firmy Tweelingen a.s.
Sama firma Tweelingen si ve vztahu k místním obyvatelům na Praze 11 počíná více než
podivně, zatímco udržuje nadstandardní vztahy se zdejší radnicí, jak jsem psal v jednom svém
textu.96 Obchodní praktiky, které by Janeček zcela určitě popsal jako praktiky zlojedů,
mafiánů a kmotrů (přezíravý postoj k názorům občanů, nedodržování podmínek soutěže,
sledování a vydírání nepohodlných osob apod.), uplatňuje firma, ve kterém má sám
nezanedbatelný podíl. Celá kauza dokonce vyústila ve sledování některých politiků a místních
aktivistů, kteří nebyli záměrům firmy a radnice nakloněni a dovolili si je kritizovat. Jde o dnes
už "slavné“ sledování politiků na Praze 11 firmou ABL Víta Bárty, o kterém před časem
informovala MF DNES a které se stalo i předmětem vnitrokoaličních sporů mezi ODS a VV.97
Janeček ale není jediný, kdo využívá akcie na doručitele. Libor Winkler, který je členem
představenstva RSJ a.s., ale i členem dozorčí rady NFPK, je zároveň předsedou dozorčí rady
G2G, která se podle serveru ParlamentniListy.cz schovává za anonymní akcie. To ale Janeček
popírá: "To je prostě manipulativní nesmysl. My se naše prostředky snažíme kvalitně
investovat. A když jsme třeba kupovali nějaký projekt, tak tam mohla být v pozadí firma s
anonymními akciemi. Anonymní akcie jsou problém v případě, že někdo krade. Kdyby nikdo
nekradl, tak problémem nejsou,“ odpověděl pro ParlamentniListy.cz.
Stejně tak Janečkův bratr Tomáš měl podle jistých dokumentů, ze kterých cituje tentýž server,
vědomě vstoupil do firmy, která má anonymní akcie. "Bratr je nyní v USA, musel bych se ho
na to zeptat," cituje server Karla Janečka.
.JANEČKŮV VOLEBNÍ SYSTÉM. POZITIVNÍ EVOLUCE
Janečkova levicová strana, Janečkova pravicová strana, Babišova strana. A kdesi vzadu se
krčící malá ODS a ČSSD. Tak by už brzy mohla vypadat politická mapa ČR, budou-li politici i
nadále nečinně přihlížet Janečkově populismu.98
95 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-janecek.php?itemid=14484
96 http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/konec-tajnosti-kolem-tweelingen--akcie-ma-janecek/
97 Zajímavostí je, že v sledování těchto lidí měl prsty i nynější advokát a dříve pracovník Bártovy ABL Václav
Láska, který se nyní angažuje kolem primátora Prahy Bohuslava Svbody a pomáhá mu s diskreditací
Dopravního podniku Prahy. Láska také před lety figuroval v orgánech Transparency International ČR a právě
lidi z Transparency International si Láska vybral, aby s ním provedli „audit“ hospodaření DPP, kterým ho
nestandardně pověřil primátor Svoboda. Vidíme zde stále stejné vazby – Láska – Lich - Svoboda – TIC –
Janeček. I Bártova ABL se jeden čas pokoušela shánět finanční prostředky pro TIC, viz můj text Auditor DPP
Láska: Společnice a šmírovačky (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/auditor-dpp-laskaspolecnice-a-smirovacky/)
98 Následující text je shrnutím mého textu "Pozitivní revoluce Karla Janečka", který vyšel v bulletinu CEP Centra pro ekonomiku a politiku, prosinec 2012, viz http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2432-

Janeček se netají záměrem zmanipulovat až dva miliony občanů a vyvinout tak tlak na změnu
volebního systému pro příští sněmovní volby. Jsou-li jeho předpoklady správné, nezůstal by v
parlamentu kámen na kameni.
Alespoň stručně si shrňme, jak si Janeček svůj pokus o puč představuje. 99 Základem je nový
volební systém většinového typu, který se bude podobat volbám do Senátu. Jednak kopíruje
jeho 81 obvodů, jednak předpokládá souboj osobností, kdy politické strany nebudou
předkládat dlouhé kandidátky (kde mohou být ukryti tzv. „zjedi“), ale pouhé dva kvalitní
(Janečkovou terminologií slušné) uchazeče. Návrh pochází z dílny CERGE Jana Švejnara a
jeho think-tanku IDEA. Už to by nám mělo napovědět, kdo má na této politické změně v ČR
zájem (stejně jako to, že tento volební systém pochází z Pinochetovy Chile). Někde zde také
hledejme příčiny toho, proč Švejnar nakonec nekandidoval na prezidenta, i když k tomu měl
potřebnou podporu.
Námitku, že politici na takový návrh nepřistoupí, Janeček odmítá. Věří v sílu organizovaného
tlaku ulice, kterému se nakonec politici chtě nechtě podvolí. Proto uspořádal turné po
krajských městech - chce strhnout davy, kterými se bude moci zaštítit. Stranám také pohrozil,
že nepřijmou-li jeho volební návrh, pověří spolupracovníky, aby založili dva zbrusu nové
politické subjekty (jeden pravicový, jeden levicový – ten už existuje, je jím politická strana
Změna), které ho prosazovat budou. Dá se předpokládat, že v davové psychóze by mohly uspět
a vytlačit strany stávající, nebo je alespoň eliminovat.
Jeho volební systém je ale nebezpečný i jinak. Kromě dvou pozitivních hlasů obsahuje
„revoluční“ novinku – minusový hlas. Janeček ho prezentuje jako nástroj, který jde mnohem
dál než nedávné, havlisty (Janouch) objevené, kroužkování. Pokud by nepohodlný kandidát
posbíral dost takových hlasů, zcela vypadne. Takto eliminována by mohla být i celá
nepohodlná politická strana, byť by měla velkou podporu veřejnosti. Představme si příklad,
kdy nově utvořený konzervativní subjekt bude mít šanci vstoupit do Sněmovny, bude-li však
mediálně onálepkován jako extrémistický, stačí pár procent „Janečkových“ voličů, kteří ho
jako takový negativně „vykroužkují“. Toto nebezpečí je o to větší, že kvůli tradici dvoudenních
voleb v ČR, které umožňují manipulovat s volebními lístky, nebude těžké negativní hlasy
zfalšovat, a tak vpodstatě zlikvidovat jakoukoli konkurenci.
Dost možná, že ale nakonec o volební systém jako takový vůbec nejde a že je jen vějičkou na
voliče. I mnozí politologové či publicisté se přou o to, co by vlastně způsobil a někteří z nich
vážně naznačují, že nebude fungovat a nebo může fungovat naopak velmi nevyzpytatelně – i
pro Janečka.100
pozitivni-revoluce-karla-janecka.aspx
99 Janeček popisuje svůj návrh následovně: „Volba probíhá v 81 volebních obvodech odpovídajících obvodům
senátním. Volební obvody jsou dvoumandátové, to znamená, že v každém obvodu se volí dva poslanci.
Politická strana má právo nominovat v každém volebním obvodu jednoho či dva kandidáty. Nezávislý
kandidát musí předložit petici s 1000 podpisy registrovaných voličů z volebního obvodu, ve kterém kandiduje.
Každý volič disponuje dvěma plusovými hlasy. Buď zvolí politickou stranu jako celek, což znamená, že oba její
kandidáti získají po jednom hlase, nebo své hlasy přidělí dvěma kandidátům z odlišných kandidátních listin.
Volič má také jeden minusový hlas, který udělí kandidátovi z kterékoliv kandidátky, kterého v Poslanecké
sněmovně nechce. Všechny hlasy mají stejnou váhu, tudíž za každý plusový hlas se kandidátovi jeden bod
přičte a za každý minusový jeden bod odečte. Poslanecký mandát získají v každém volebním obvodu dva
kandidáti s největším počtem platných hlasů. Jedná se o jednokolový volební systém, na základě kterého se
zvolí 162 poslanců na volební období čtyř let.“
100 Například KOHOUT, Pavel: Od nestability k nestabilitě (Lidové noviny, 1. 12. 2012, s. 10); HOLLAN,

Co když je ale Janečkův volební systém jen symbolem změny, něčím, co proti sobě postaví
strany stávající a chystané, něčím, čemu voliči uvěří a v touze po této novince podpoří nové
formace? Skoro to i tak vypadá, že Janeček požadavky záměrně vyšponoval, aby byly pro
politiky nepřijatelné a on si tak před voliči ospravedlnil vznik nových subjektů. Ty totiž
tradičně nemívají velký úspěch, ale mohly by být vzaty na milost, budou-li prosazovat něco, o
čem Janeček veřejnost přesvědčí, že nezbytně potřebuje.
Bez ohledu na to, zda systém může být prosazen a zda vůbec může fungovat, lze vytušit, co je
nejspíše Janečkovým skutečným cílem. V jedné rovině je to snaha vyměnit stávající politiky za
lépe manipulovatelné osobnosti, upozadit tradiční strany ve prospěch účelově založených,
které přitom sehrají roli převodových pák zahraničních zájmů. V další rovině poslouží takto
nově zvolení poslanci k provedení legislativních změn, na kterých těmto zahraničním
skupinám záleží a které jejich vliv v ČR posílí. V rovině třetí jde o účtování se současným
politickým systémem a o – prozatím nejdokonalejší - pokus nepolitické politiky atakovat
systém parlamentní demokracie.
.JANEČEK – VZOR MORÁLKY?
.Janeček a drogy
Janeček pravidelně kouří marihuanu, jak se přiznal v jednom svém on-line rozhovoru.
„Zdravím, říká se o Vás, že berete drogy. Nic proti tomu nemám, ale neškodí to
matematickému mozku?“ ptá se čtenář v on-line rozhovoru Karla Janečka na aktualne.cz dne
5. dubna 2012. A Janeček odpovídá: „Zjedi šíří občas různé informace. Nezastírám, že si občas
dám jointa, což je velmi užitečná věc. Proč myslíte, že je legální chlast a nikoliv kvalitní tráva?
Důvod je, že dát si trávu pomáhá myslet a člověk si víc uvědomí ohledně špatností, které se
dějí. Vše, co vědomě činím, matematickému mozku prospívá.“
Více než výmluvné je, že Janečkovou největší noční můrou podle jeho vlastních slov je, že ho
na letišti v Thajsku načapají s „větším než malým množstvím“ a skončí v base, jak se přiznal
během svého přednáškového vystoupení v Děčíně.101 Tamtéž také tvrdil, že pravidelně dojíždí
za šamany do Jižní Ameriky (Peru), kde se vždy skupinově zdroguje při okultistických
rituálech za účelem navození různých stavů.102
Janeček se na téma drogy a jiné zločiny „prořekne“ častěji (mluví o kokainu, který po čase
člověku přestává stačit).103 V jiném rozhovoru mluví i o dalších trestných činech, ze kterých se
bál, že by ho jeho potencionální nepřátelé mohli obvinit, kdyby ho chtěli zdiskreditovat
(zneužívání dětí). Je otázka, proč by něco takového říkal, kdyby jeho svědomí bylo čisté.104
.Janeček a nevěra
Matěj: Odmítám volební systém podle Karla Janečka a vím proč (http://dialog.ihned.cz/komentare/c158779960-odmitam-volebni-system-podle-karla-janecka-a-vim-proc)
101 Přednáška v Děčíně ze dne 29. března 2012; http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1705-nechcemeaby-nas-stat-vedl-fetak-aneb-jak-protikorupcni-karel-janecek-fetuje-a-bere-drogy.aspx
102 Více o drogách například zde - http://www.vasevec.cz/blogy/kukacci-vejce-karla-janecka-shito-sorcerer-p
103 http://www.inspirativni.tv/karel-janecek-spolecnost-postavena-na-hodnotach/
104 http://www.youtube.com/watch?v=57csQmyxeHk, od 12. minuty

Třebaže Janeček stále mluví o jakýchsi hodnotách a morálce, sám se za vzor morálního
chování považovat nemůže. Například v listopadovém čísle časopisu Reflex se přiznal, že – ač
ženatý - má pětiletý mimomanželský vztah s ženou jménem Markéta, která ho – alespoň to tak
mezi řádky z rozhovoru vyplývá - přivedla k myšlenkám New Age. Moralista Janeček
neshledává nic divného na tom, že udržuje mimomanželský vztah a mluví o tom otevřeně do
médií: „Věrnost není věc morálky, mluvit pravdu je věcí morálky,“ omlouvá si nevěru.105
Janeček vůbec neuznává křesťanské hodnoty, dokonce ani základní hodnoty obsažené v
Desateru. Jeho kamarád a spoluzakladatel Pozitivní evoluce, jinak též velký podporovatel New
Age a esoteriky všeho druhu, Ctirad Hemelík to při setkání v rámci „pozitivních měst“
obyvatelům Českých Budějovic vysvětlil následovně: "Musíme se vydefinovat principy lidství,
podle mne to není Desatero. Ta doba utekla. Desatero jsou příkazy. My bychom měli souznět,
ne si přikazovat." 106
.Janeček a svobodní zednáři / esoterika / satanismus / okultismus
Toto pojednání o Karlu Janečkovi by nebylo úplné, kdybychom se nezmínili o jeho
pravděpodobném členství v různých tajných spolcích a o jeho sklonu k okultismu a esoterice.
´Pravděpodobnému´ píši proto, že se nedá nijak oficiálně doložit, ale lze si ho domyslet, když
promýšlíme všechny souvislosti a všímáme si i na první pohled nedůležitých detailů.
Například na titulní stránce časopisu Forbes ja Janeček vyfotografován na šachovnicové
podlaze, tradičním symbolu svobodného zednářství.107 Už jsme mluvili o jeho vazbě na Petra
Pitharta z tradiční prvorepublikové zednářské rodiny. Evidentní zednářské symboly používá i
jeho spolupracovník Karel Randák – viz symbol otisknuté dlaně se zvláštním prstenem na
webových stránkách k jeho pokusu o kandidaturu na prezidenta republiky. 108 I další, už
vzpomenuté, vazby vedou většinou k lidem ze sdružení Lípa, což je profánní název pro jednu z
nejaktivnějších a nejvlivnějších svobodozednářských lóží v ČR, jak ve své knize Smrt v sametu
několikrát uvedl i bývalý vicekancléř prezidenta republiky Václava Klause Petr Hájek. I u nich
najdeme zřetelné svobodozednářské odkazy – například u think-tanku Prague Twenty,
založeném Vladimírem Dlouhým, jehož logo vychází ze symboliky zednářské úhelnice a
kružítka.109 Připomeňme zvláštní gesta na fotografiích Karla Janečka a Karla Randáka v jejich
profilech na facebooku (dnes už nahrazených jinými fotografiemi).110 Připomeňme Janečkovo
okouzlení hnutím New Age, které je dobře vidět v jeho kampani Pozitivní evoluce (například
105 "Znalci by asi řekli, že Janeček, aniž to ví, používá myšlenky hnutí new age, kde se pracuje s pozitivní energií
v živém vesmíru a počítá se s jungiánským kolektivním vědomím. Usměvavý chlapík však žádnou literaturu
na toto téma nečetl a vychází čistě ze svých úvah a propočtů pravděpodobnosti doplněných intuicí a logikou. A
s empatií, kterou, jak tvrdí, považuje za svou nově získanou dovednost. Kde k ní přišel? „Hodně mi s tím
pomohla Markéta, žena, s níž mám pětiletý vztah,“ vypráví. „Já jsem ji šíleně miloval, ale šíleně, a ona mi
dávala strašně zabrat… Vůbec jsem to nechápal. Nic jsem neprovedl, a ona přestala mluvit. Prostě
nepromluvila. Přivádělo mě to do pekelných stavů mysli,“ líčí vlastně nadšeně, jak neuvěřitelně nelogické věci
zažil. „Rozšířilo mi to vnímání a vědomí a naučilo jemnosti komunikace,“ dodá radostně. Kromě Markéty má
však manželku a s ní dvě školní dcery. Spolupracovník, který rozhovoru naslouchá, kroutí očima a
nespokojeně se mračí – tohle by říkat neměl, naznačuje – přece jen, promlouvá o morálce a věrnost k ní tak
nějak náleží. „Ale proč bych to neříkal? Věrnost není věc morálky, mluvit pravdu je věcí morálky. A já mluvím
pravdu, všichni okolo mě vždy vědí, jak se věci mají." (Respekt, http://respekt.ihned.cz/c1-58138570-pocitymezi-jednickami-a-nulami)
106 http://www.prvnizpravy.cz/style=default/sloupky/svejnarova-pozitivni-mesta/
107 http://iluxurylife.cz/cs/forbes-aktualni-vydani-122012
108 http://www.karelrandak.cz/proc-kandiduji
109 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/ShowArticleMobile.aspx?id=2446
110 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1282-ceska-republika-a-svobodni-zednari.aspx

ve výběru hesel a sloganů), na které se ostatně podílel Ctirad Hemelík, který podniká v oblasti
organizování veletrhů s esoterikou.111 Esoterické symboly prostupují mnohými Janečkovými
prezentacemi (například animovaným PF 2012).112 Existuje také fotografie, kterou Janeček
(vědomě či omylem) zaslal blogerce Petře Bostlové - slušňácký chlapík s výrazem skauta, který
nás varuje před zjedy kolem nás, si v soukromí nasazuje rohy a nechává se líčit jako ďábel a
také se tak fotografuje. Dost zvláštní úchylka, ale snadno pochopitelná v případě, že je Janeček
skutečně členem různých tajných okultních, esoterických či přímo satanistických
společností.113 Připomeňme Janečkovy výlety do Jižní Ameriky a účast na skupinových
drogových orgiích za účelem navození změněného stavu vědomí a stejný obdiv k esoterice u
jeho přátel a blízkých spolupracovníků – Martina Hausenblase (meditace v poušti)114,
buddhisty Libora Malého, zálibě v magii, mystice a novopohanství u Daniela Landy apod.
Někdy o Janečkovi nechtěně prozradí něco i jeho fanoušci – jako například v „Pozitivní
Lucerně“, kde jeden ze sympatizantů na mikrofon uvedl, že před rokem osobně potkal
Janečka na jednom okultním rituálu a jak si ho váží, protože Karel Janeček usiluje o osvícení
(Janeček neprotestoval). Esoterický význam má i logo Janečkovy Pozitivní evoluce – třebaže
se na toto lidé Janečka při seancích v krajských městech ptali, Janeček smysl složitého
geometrického obrazce (pravidelného dvanáctistěnu) tehdy nevysvětlil. Můžeme se jen
domýšlet, že může mít nějaký esoterický význam, podobně jako když Janeček v jiném
vystoupení rozvíjel důležitost čísel 8 a 12,115 které spíše odkazují do kabalistických tradic než k
matematice jako takové.116 Výmluvné také je, jak se Janeček vyhýbá použít slovo Bůh v
křesťanském významu – i v rozhovoru s protestantským duchovním raději místo „Bůh“ říká
„jsoucno, jednota“, přesně v duchu svobodného zednářství.117
.Závěr
Tento obsáhlejší text, na kterém jsem s přestávkami průběžně pracoval delší dobu (protože
jsem v něm shrnoval své postupně získávané poznatky ke kauze Karla Janečka), jsem dokončil
ve chvíli, kdy se téma Janeček zdá být poněkud zapadlé a kdy jsem i pod vlivem tohoto dojmu
a nejnovějších událostí na české politické scéně sepsal komentář s názvem „Janeček.
Nebezpečí zažehnáno?“118

111 http://www.cestyksobe.cz/veletrhy-aj953/
112 http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/trochu-pokory-pane-janecku/
113 http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1709-to-neni-normalni-janecek-jako-dabel-prava-tvarprotikorupcniho-bojovnika-satanista-okultista-zednar-nebo-jen-zhuleny-mimon-hlasujte.aspx
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/janecek-z-nfpk-s-maskou-dabla--je-satanista/
http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1719--protikorupcni-karel-janecek-a-jeho-aktivni-vzyvanisatana.aspx
114 http://byznys.ihned.cz/lide/c1-52155930-jak-vycerpani-manazeri-hledaji-smysl-zivota-i-putovanim-nazi-vpousti
115 http://www.youtube.com/watch?v=Tv83BQuysO4
116 "Důležitá symbolická čísla jsou 4, 6, 8, 12 a 20. Odpovídají totiž tzv. Platónským tělesům, tedy pravidelným
mnohostěnům, což jsou perfektně symetrická tělesa. Ve třech dimenzích existuje pět pravidelných
mnohostěnů: čtyřstěn, krychle (což je šestistěn), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Můžeme si je
představit jako hrací kostky, které mají dané počty stran. Běžná hrací kostka je krychle se šesti stranami,
čtverci. Čtyřstěn, osmistěn a dvacetistěn mají jako strany rovnostranné trojúhelníky, pravidelný dvanáctistěn
je v jistém smyslu nejsložitější a má jako strany pravidelné pětiúhelníky," vysvětloval Janeček později v
rozhovoru pro magazín TOP TEP (http://toptep.cz/osobnost-mesice/osobnost-mesice-unora-karel-janecek52)
117 http://humanitysteamcr.ning.com/profiles/blogs/karel-jane-ek-v-esk-televizi-neoby-ejn-dialog?
xg_source=activity
118 http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/janecek--nebezpeci-zazehnano/

Píši v něm o bezradnosti těch, pro které Janeček pracuje, zvláště poté, co prezidentské volby
pro tyto kruhy nedopadly dobře (jejich kandidátem byl Karel Schwarzenberg, ale vyhral jimi
nenáviděný Miloš Zeman). V článku se zamýšlím také nad tím, že Janeček svoji roli evidentně
nezvládl. Argumentuji jednak absolutním propadákem jeho projektu Pozitivní evoluce, který
je o to větší, o co masivnější byla ohromná reklama a mediální kampaň a očekávání s tím
spojená. Všímám si také toho, že ODS chytře vytáhla kartu podobnou Janečkově, když
oznámila, že by pro příští sněmovní volby chtěla změnit volební systém z poměrného na
většinový, čímž Janečkovi vyrazila trumf z ruky (změna volebního systému byla vlajkovou lodí
a výkladní skříní Janečkova hnutí).119 Janečkovi se nedaří ani v jeho vlastním prostředí – jeho
pravá ruka Karel Randák čelí obžalobě za to, že ukradl výplatnici Nečasovy tajemnice
Nagyové, za což mu hrozí až pětileté vězení.120 Samotný Janečkův Nadační fond proti korupci
čelí masivnímu útoku právníků, kteří správně poukazují na to, že fond koná svoji činnost v
rozporu se zákonem o nadacích i v rozporu se svými vlastními zakládacími dokumenty. Soud
už fond vyzval, aby svoji činnost obhájil - a pokud argumenty právníků vyslyší, čeká
Janečkovu nadaci-nenadaci konec a NFPK půjde do likvidace.121 Fiaskem skončila i Janečkova
poslední aktivita, když narychlo sepsaná účelová a pomstychtivá žaloba na Václava Klause
byla Ústavním soudem odmítnuta.122 Následně oslabil Janečkův spojenec Jiří Dienstbier ml.,
kterého sociální demokraté potrestali nezvolením do vedení ČSSD, kde předtím zastával post
místopředsedy, což znamená i oslabení pravdoláskařských pozic v této straně i v české politice
jako takové (viz i odchod Alexandra Vondry z vedení ODS).123
Dokonce i americký novinář Erik Best v reakci na některé mé předchozí texty, kde o Janečkovi
mluvím jako o americkém angentovi124 (byť toto popírá a tvrdí, že za Janečkem žádný
"americký útok nestojí", což ale říká nejspíše proto, že bude zřejmě i on nějakým exponentem
CIA či jiných amerických tajných složek) se do Janečka docela nevybíravě pouští.125 Kritizuje
jeho žalobu na Klause a snímá z něj masku dobráka, který skromně stojí opodál, nemá
politické ambice a jde mu jen o blaho všech.126 Připomenout by se dal i Janečkův trapas,
kterým se v očích veřejnosti znevěrohodnil, když po předchozích odsudcích Miloše Zemana v
předvolební kampani127 po jeho zvolení prezidentem zcela otočil a prohlásil, že se na jeho
zvolení dívá s nadějí128 a že se těší na spolupráci.129
119 http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/ods-chce-vetsinovy-system-pro-snemovni-volby-mistopomerneho/918466
120 http://zpravy.ihned.cz/c1-59550560-randak-plat-odmena-nagyova-obzaloba
121 http://abbartos.wordpress.com/2013/03/28/vime-proc-pravnici-chteji-zrusit-janeckuv-fond-proti-korupci/
122 http://www.novinky.cz/domaci/297382-ustavni-soud-smetl-zalobu-na-klause-pro-velezradu.html
123 http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59535580-sjezd-cssd-obstal-mysli-si-vaclav-klaus
124 Nejnověji zde - http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/americky-pokus-o-vysachovani-klause/
125 http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/American-Best-ma-vazne-podezreni-tykajici-se-Klause-a-herkolem-nej-265091
126 "Karel Janeček a jeho lidé mají politické ambice. U Dienstbiera je to jasné, zatímco u Janečka to tak jasné
není a myslím si, že se poměrně brzy projeví. Teď byl příliš mladý na to, aby tentokrát kandidoval na
prezidenta," řekl v rozhovoru pro ParlamentniListy.cz Best. A aby to bylo ještě více jasné, ještě jednou
zdůraznil: "Nemůžeme sice vědět, co se během následujícího období ještě stane, ale podle mě je v tuto chvíli
jeho záměrem za pět let kandidovat na prezidenta."
127 http://www.1prezident.cz/kandidati/milos-zeman
128 http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/49567/karel-janecek-tesim-se-na-zemana-a-klause-dam-k-soudu.html
129 Jistě k tomu přispělo i to, že Miloš Zeman ve své státnické moudrosti hned v den svého zvolení prezidentem
v prvním televizním rozhovoru (!) promluvil o janečkovcích rovněž pochvalně a dokonce nadnesl myšlenku,
že by si uměl jejich člověka (například senátora Michálka) představit jako šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu.
Tím janečkovce pěkně zmátl, zesměšnil a hlavně podobnou nominaci (či jen nápad na něco takového vzpomeňme, že už před několika měsíci chtěli pravdoláskaři do kolegia NKÚ protlačit Radima Bureše z
Transparency International) politicky zablokoval, protože se proti ní ihned postavila ODS. Do čela NKÚ, kam
Američané a pravdoláskaři představitele Transparency International dlouhodobě tlačí, se tak naštěstí

To vše mne ve zmiňovaném textu vede k opatrně vyjádřenému názoru, že Janeček možná svoji
šanci promarnil a stává se pro své loutkovodiče nepoužitelnou postavou, třebaže si zároveň
nedělám iluze o tom, že bychom nyní mohli pohodlně složit ruce do klína. Chystá se určitě
nějaký další plán, kdy tytéž úkoly sehraje jiný určený mediální prefabrikát.
Nemyslím si ale zároveň, že bych si tímto svým posledním textem odporoval a že bych v něm
popíral vše, co jsem řekl výše. Jsem i nadále přesvědčen, že Karel Janeček, myšlenky, které
hájí, atmosféra, kterou vytváří a vlivové skupiny, kterým slouží, jsou nebezpečné. Bez ohledu
na to, zda Janeček (ve světle svých současných politicko-mediálních neúspěchů) svoji hru
dohrál, nebo bude ještě opět recyklován pro jiné role a jiné úkoly, stojí za to o všech těchto v
textu načrtnutých souvislostech uvažovat. A i kdyby platilo, že „scénář Janeček“ bude pro svoji
totální sebediskreditaci zavrhnut, pak se i tak můžeme z celé této kauzy poučit. Je to totiž
ukázkový případ práce ze zahraničí financovaných NGO´s za účelem rozkladu státu a jeho
ovládnutí, ukázkový případ současné subverzivní politiky Spojených států amerických či
přesněji jistých vlivových skupin v rámci Spojených států. V tom je nadčasová platnost výše
představených faktů, ať už jde o Janečka či jakoukoli jinou vyhlédnutou figuru, která těmto
účelům slouží či v budoucnu sloužit bude.

podařilo prosadit společného kandidáta ODS a ČSSD.

