OTEVŘENÝ DOPIS ANDREJI BABIŠOVI č. 3
Předmět: Odpovězte nám, prosím, veřejně

1. 12. 2017 nás pan Babiš prostřednictvím své asistentky pozval na osobní setkání do Centrály
Hnutí ANO v Průhonicích. Na pozvánku jsme reagovali otevřeným dopisem 5. 12. 2017, v
němž jsme odmítli „soukromou schůzku“ a navrhli schůzku veřejnou.
8. 1. 2018 nás pan Babiš pozval tentokrát na Úřad vlády, ovšem s tímto požadavkem:
„Doufám, že se můžeme potkat jako lidé, zástupci vaší výzvy. Bez novinářů, bez médií a bez
záznamu, jako při každém normálním jednání. Na případné medializaci se dohodneme na
závěr schůzky.“
Na tento návrh jsme reagovali 30. 1. 2018 dalším otevřeným dopisem, v němž jsme odmítli
„soukromou schůzku“ a navrhli schůzku veřejnou.

Vážený pane Andreji Babiši,
Vážíme si toho, že si chcete udělat čas se s námi sejít a bavit se o svých slibech ze Smlouvy s
občany ČR. Jsme rádi, že se chcete k naší Výzvě vyjádřit, a to nikoli jen stručně a stroze,
nýbrž obsáhle, abyste své postoje mohl náležitě prezentovat. Takové schůzce se nebráníme.
Přesto však trváme na alespoň jisté míře veřejnosti takové schůzky. Tento prvek
„veřejnosti“ ve Vašem návrhu bohužel chybí.
Nerozumíme tomu, proč nám nechcete dát na veřejnou výzvu veřejnou odpověď. Napadá nás
pouze několik vysvětlení. Buď se bojíte poskytnout veřejnou odpověď, nebo to nedokážete,
nebo nemůžete, nebo nechcete. Budeme rádi, když nám vysvětlíte, proč s veřejnou odpovědí
váháte už dva a půl měsíce.
Nerozumíme ani tomu, proč se s námi vlastně chcete sejít, když si nepřejete, abychom Vaše
odpovědi tlumočili dál signatářům a médiím. Co od takové schůzky očekáváte? My od
schůzky očekáváme, že s Vámi znění Vaší Smlouvy a naší Výzvy probereme a že díky tomu
budeme vědět, co chcete a nechcete ve věci vlastních slibů a podpory demokracie v naší zemi
dělat. Je pro nás samozřejmé, že s tím pak seznámíme veřejnost a nerozumíme Vašim slovům
„na případné medializaci se dohodneme na závěr schůzky“. Znamená to, že byste nám chtěl
případně zakázat, abychom šířili dál Vaše odpovědi?
Za těchto podmínek musíme takovou schůzku odmítnout. Znovu opakuji, že s Vámi
nejednáme jako soukromé osoby a neprosazujeme nějaký svůj zájem, nýbrž že zastupujeme
20000 občanů, kteří berou Vaše sliby vážně a kteří podepsali výzvu
www.chvilkaproandreje.cz. Pokud jsme Vás špatně pochopili a Vy nám žádné zprávy našim
signatářům a médií zakazovat nebudete, rádi se s Vámi sejdeme jako lidé, zástupci naší výzvy.
Omlouváme se Vám, že píšeme na poslední chvíli, snad Vám tím nenarušíme program.
S pozdravem,
Mikuláš Minář
Mluvčí výzvy Chvilka pro Andreje

