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Objev dne – Mezi soukromými očky, která už dva měsíce trpělivě sledují Karla Randáka a 
fotky z jeho schůzek pak zveřejňují na webu, zavládla panika. Randák totiž s příchodem jara a 
teplejšího počasí vytáhl kolo. 

V tu ránu se ukázalo, že špiclové nemají šanci. 

Karel Randák je veřejnosti znám hlavně jako bývalý špion a současný hlavní investigativec 
protikorupčního fondu finančníka Karla Janečka, který rozpoutal aféru s hospodařením 
pražského dopravního podniku. Málokdo už ale ví, že je někdejším stíhačem v cyklistice a 
dokonce držitelem československého rekordu na sto kilometrů. 

„Jako cyklista se nesmazatelně zapsal do historických tabulek, když v roce 1980 překonal 
časem 2:18:01,85 světový rekord v jízdě na 100 kilometrů. Kvůli pochybení tuzemského 
svazu, který nezařídil účast mezinárodních rozhodčích, však nebyl světový rekord uznán,“ 
napsal o něm cyklistický deník Peloton.cz. 

Aktuální fotografie Insideru ukazují, že ze svých cyklistických kvalit Randák ani po letech 
mnoho neztratil. Zatímco když chodí pěšky, jsou mu hned sledovači v patách, ale jen co 
vytáhl kolo, jejich kondice je zradila. 

Špiclové se na Randáka pověsili záhy poté, co generál na penzi koncem loňského roku obvinil 
(ve službách Janečkova fondu) podnikatele Ivo Rittiga a jeho dvorní právníky z kanceláře 
Šachta & Partners, že se podíleli na vyvádění peněz z dopravního podniku. 

Sledování není nijak maskováno. I Insider měl možnost vidět očka v akci, když se 
s Randákem sešel a schůzku nepokrytě monitorovali i sledovatelé. 

Dva mladí muži, kteří exgenerála „hlídali“, spíš demonstrovali svoji přítomnost. Jde o 
využívanou taktiku, která má za cíl sledovaného psychicky rozhodit. 

O tom, že je Randák sledován, svědčí i webové stránky Vaše svoboda, které otevřeně 
podporují právě advokáti od Šachtovců. Postupně se na nich objevují obrazové záznamy z 
Randákových schůzek, fotky lidí, s nimiž někdejší špion spolupracuje, espézetky aut, s nimiž 
jezdí… 

Randákovo kolo se tam ještě neobjevilo. 
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