PPF
„HOLLYWOODSKÝ“ PŘÍBĚH PETRA KELLNERA A JEHO IMPÉRIA PPF
Kterak se z mladého chlapce z Liberce stal jeden z nejmocnějších a nejmajetnějších lidí celého
postkomunistického světa. Jak se to stalo? Byl jenom odvážnější a schopnější než všichni ostatní? Měl
jenom štěstí? Byl ve správný čas na správném místě? Anebo v pozadí jeho startu stály dobře se orientující opory minulé moci? A co údajné vazby na Rusko či Čínu? Nepomohlo mu to, že si dokázal podmanit
klíčové muže první vlny privatizace, tedy Klause a Kočárníka? Kam směřuje PPF dále? Odpovědi na tyto
a jiné otázky můžete hledat a snad i nalézat v textech a dokumentech, které jsme k tématu shromáždili.
Jedno je jisté. Nudit se nebudete.

ZAČÍT ČÍST

MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST
UKÁZKOVÉ SPOJENÍ VELKÉ POLITIKY SE SPEKULATIVNÍM POLOVEKSLÁCKÝM BYZNYSEM
Velkolepá tajemná story, kterou nám nyní rozplétá švýcarský soud. Appian plnil funkci záhadné prý americké slupky. Kýč podobný snad jedině Koženému. A jak panečku zafungoval. Model tzv. privatizace z břicha. A jak souvisí Appian se Škodou Plzeň a potažmo ČEZem? Podívejte se sami. Čte se to jako detektivka. A moc veselé to není. Hledáte-li velké téma českého divokého posttotalitního kapitalismu, pak jste
na správné adrese.

ZAČÍT ČÍST

ANDREJ BABIŠ
a Agrofert
DOBYVATEL POSTTOTALITNÍHO ÚZEMÍ. KRÁL ČESKÉ CHEMIE, POTRAVINÁŘSTVÍ, MÉDIÍ
A NOVĚ I POLITIKY...
Fascinující příběh muže, který chtěl být vždy raději „zdravý a bohatý, ako chorý a chudý“. Podařilo se mu
to. Tak teď ještě tu moc. Nebo prohlédl a chce skutečně pomoci společnosti?

ZAČÍT ČÍST

ZDENĚK BAKALA
a OKD
Z OPAVY AŽ NA KONEC SVĚTA! ILUZI STŘÍDÁ DEZILUZE, ANEB KDO CHCE VŠECHNO…
Zdá se, jako by již v osmdesátých letech minulého století někdo Zdeňku Bakalovi roloval červený koberec. Úspěch střídal úspěch. V devadesátých letech strmě zvyšoval svůj vliv. Dosazoval své lidi do
státních firem, režíroval převzetí IPB, měl svého muže v čele České národní banky. Ale pořád chtěl více.
Jenže zapomněl na to, že ani za sebevětší peníze si svou vlastní minulost a dobrou pověst nelze koupit.
Je to úděl všech posttotalitních miliardářů z bývalého východního bloku, i těch, kteří se učili řemeslu
za velkou louží…

ZAČÍT ČÍST

MARTIN ROMAN
a ČEZ
SÍDLO ČEZ SE STALO MÍSTEM S NEJVĚTŠÍ KONCENTRACÍ LOBBISTŮ.
JEJICH NÁČELNÍKEM BYL MARTIN ROMAN.
Martin Roman je chodící reklamou na úspěch. Byl ve správný čas na správném místě. U jeho byznysové
kolébky stály ty správné sudičky. Na rozdíl od jiných jej v pozici šéfa ČEZ živil stát. A to způsobem
nevídaným a neslýchaným. Za němého přihlížení celé politické reprezentace státu. Proč asi? Sídlo ČEZ se
stalo místem s největší koncentrací lobbistů. Jejich náčelníkem byl Martin Roman sám.

ZAČÍT ČÍST

TOMÁŠ CHRENEK
a Třinecké železárny
BYZNYS, POLITIKA A ZÁBAVA – HEZKÁ SYMBIÓZA.
A PRO PŘÍPADNÉ ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE JE TADY AGEL TOMÁŠE CHRENKA.
Třinecké železárny nezanikly a fungují. Tváří úspěchu je Tomáš Chrenek. Kde se vzal, tu se vzal. Filmové ateliéry, zámek v Kolodějích, VIP tribuny na tenisových zápasech, okázalé přátelství s celebritami. Byznys, politika a zábava – hezká symbióza. A pro případné zdravotní komplikace je tady
Agel Tomáše Chrenka.

ZAČÍT ČÍST

KAREL KOMÁREK
Z HODONÍNA AŽ NA 1092. MÍSTO DOLAROVÝCH MILIARDÁŘŮ NA SVĚTĚ.
PODÍVEJTE SE, JAK TO DOKÁZAL.
Karel Komárek je jistě dobrá partie. Jeho bývalá manželka dostala za rozchod s ním údajně 900 miliónů
korun. Je vlastníkem letounu Gulfstream G550 za více než miliardu korun. Je také sponzorem ruské KHL,
což souvisí s jeho obchody s Gazpromem.

ZAČÍT ČÍST

RICHARD HÁVA
a Omnipol
ŠÉF MOCNÉHO ZBROJAŘSKÉHO PROSTŘEDNÍKA OMNIPOLU MÁ RÁD DOBRÉ VÍNO A HOLDUJE
MYSLIVOSTI. VELEÚSPĚŠNĚ MIXUJE ROLE KAMARÁDA, LOBBISTY, LOUTKOHERCE
A DISTRIBUTORA VÝHODNÝCH FINANČNÍCH TOKŮ.
Nepřehlednutelná postava Richarda Hávy ukázkově propojuje svět velkého byznysu a velké politiky. Přítel Miroslava Kalouska žije v Conches poblíž švýcarské Ženevy. Šéf mocného zbrojařského prostředníka
Omnipolu má rád dobré víno a holduje myslivosti. Jeho obzor je široký. Veleúspěšně mixuje role kamaráda, lobbisty, loutkoherce a distributora výhodných finančních toků. Pošramocená pověst ho netrápí.
Obchod je obchod.

ZAČÍT ČÍST

INVESTIČNÍ SKUPINA PENTA
SILNÝ STŘEDOEVROPSKÝ HRÁČ S DVACETILETOU HISTORIÍ. OD CENNÝCH PAPÍRŮ, PŘES
MALOOBCHODNÍ SÍŤ, DEVELOPERSKÉ PROJEKTY, STROJÍRENSKÉ FIRMY, AŽ PO
NEJROZSÁHLEJŠÍ SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU.
Spolužáci ze studií v Moskvě a Pekingu, kteří jsou zakladateli a partnery Penty, mají ten správný byznysový instinkt. Patří k němu i schopnost se dobře orientovat v kalných politických vodách. Ne nadarmo
se jim na Slovensku přezdívalo „žraloci od Dunaje“. Ostatně, posuďte sami.

ZAČÍT ČÍST

J&T
J&T, ANEB IVAN JAKABOVIČ A PATRIK TKÁČ.
PROMINENTNÍ ČLENOVÉ ČESKO-SLOVENSKÉ PARTY „DOLCE VITA“.
Čestným prezidentem skupiny J&T je otec Patrika Tkáče, Jozef Tkáč, bývalý šéf Investiční a rozvojové
banky. Portfolio skupiny je velmi široké a opírá se o nadstandardní politické kontakty. Výhodné obchody se státní spol. ČEZ (dnes v tandemu s PPF), finance, nemovitosti, průmysl, zdravotnictví, hotely,…ale
taky fotbal, privátní letadla, noviny atd. Prostě vše, co hrdlo ráčí.

ZAČÍT ČÍST

VIKTOR KOŽENÝ
BÁJNÁ POSTAVA Z DŘEVNÍCH LET ČESKÉ CESTY PRIVATIZACE.
Neměla by být zapomenuta. Jedná se o mix hochštaplérství, mystifikace a předem připraveného plánu
velkolepé krádeže. Klíčový podíl na celém příběhu měli pánové Boris Vostrý, Juraj Široký a Dušan Tříska.
Viky Kožený není českým Arsenem Lupinem, je to spíše Václav Babinský českého byznysu. Story o Harvardských fondech není jen historickou příhodou, je také základním kamenem deformace polistopadové
společnosti a její mravní relativizace.

ZAČÍT ČÍST

PAVEL TYKAČ
KONTROVERZNÍ PODNIKATEL. NEÚSTUPNÝ DRAVEC. SYMBOL DIVOKÉ PRIVATIZACE.
Na výsluní mu pomohl klíčový prominent minulého režimu Svatopluk Potáč, ale také bratr hlavního autora kupónové privatizace Dušana Třísky – Aleš Tříska. Jeho příběh budete číst jako velkolepou story, při
níž se tají dech. Podíváte se i do exotických zemí, v nichž sídlí offshorové společnosti. Stopy tajuplných
finančních toků vás zavedou na Kypr, do Švýcarska, ale i do Ruska. Pavel Tykač se stal symbolem divoké
privatizace. Nechybí mu nic – včetně krachu bank a privatizačních fondů, a pochopitelně také beztrestnost a pozice čtvrtého nejbohatšího Čecha.

ZAČÍT ČÍST

Mapování
Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především
o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem. Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu.
Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se
utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je
důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

