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Estébák' |obbista, bankrotář

Andrej Babiš o mně říká, že jsem reprezentant organizovaného z|očinu. Napos|edy V Pariii TV Prima 23.9

Neníto pravda. ostatně na rozdÍ| od Babiše mám čistý trestní rejstřík, což znamená' Že jsem nikdy n(
odsouzen. Zároveň mám čisté |ustrační osvědčení. l'4ůŽe to samé o sobě říci Babiš? Nemůže' Pokud b|

mluvit pravdu.

Jaká je pravda o Andreji Babišovi? Přečtěte si, co o něm napsa| 20. 9. 2011 |Vartin Komárek, zástu
šéÍredaktora MF DNEs. Dnes Vo|ební |ídr Babišova hnutÍ ANo. Není to hezký příběh '
Martin Komárek: .Mi]iardář Babiš prská jako Pepa z hospody. Neřiká nic iiného, nežto, co PepaTvaroh u p
NepadloŽené zvěsti.,,

ANo, BAB|š je LHÁŘ a |že i o mně

MK: Babiš má ruce špinavé,

ANo, BAB|Š prchI do Česka poté, co ZBANKRoToVAL na s|ovensku a navíc se tam ošklivě ZAPLET
oRGAN|zovANÝM zloč|NEM.

MK] Nelyéťš/. ,abchody'' s podnikate]i uzavÍral stanjslav Gross. Kda stáI za ieho kartelem podnikatel
politiků? Nemusíte hádat dvakrát. Andrej Babiš' Jestliže nynÍ hani představitele pravice, chce pomoci s\'

ochranitelům a zároveň chráněncům ze sociální demokracie',

ANo, ESTÉBÁK BAB|Š je stá|é agent. AGENT LEV|CE, kteÚ má RozBíT PRAV|c|.

MK|,,Pan miliardář je tak nabÍoušený prota, že pravostředá vláda mu pokazila milÍardový kšeftíček s jed]
plodinou.'

ANo, BAB|Š zbohat| na tom' Že DosTÁvÁ 6 M|L|ARD RoÓNÉ z vAŠ|cH DANí Ve formé dotaci, kter
Vyjedna| s po|itiky 

(zdro] EU Portá|g'g' 2o]3)
MK|,,Náš bahatec říká: Bez korupce se tu nedá uzavřít obchod. sám však uzavírá obchady za stami]iany' 1

občas dá ťěm, co rádi berou 'tedy' jak říká, politikům, soudcům a policii?

ANo, BAB|Š si mys|í' že si za Vaše peníze KAŽDÉHo KoUPí'
KoupiIsi Maňina Komárka. KoupiI si l/|adou Frontu Dnes a LidoVé noviny'
Koho si koupí ieště?

BABĚ do sVé voLEBNí KAMPANĚ |NvEsTovAL 4 M|L|ARDY z VAš|oH DANí.

NEDoVoLTE, ABY s| BAB|Š zA vAŠE PElíze rouptl t vÁs.

Řidte se BabišovÝm Bi||boardovÝm hes|em:

Vo|te tak, ABY sE zA NÁs DĚTl NESTYDĚLY

vo|ič |ng. Tomáš Hrd|ička, MBA


