Vražda kmotra Mrázka

Mrázek před smrtí sháněl „střelivo“ na
Babiše
19. května 2006 9:20
Je polovina ledna a kontroverzní podnikatel ze skupiny Setuza František Mrázek sedí ve svém
oblíbeném hotelu Esplanade v Praze. "Přijedou služby z Polska. Budeme mít střelivo na
Andreje," řekl zničehonic svému blízkému příteli, s nímž právě jednal, a zatvářil se při tom
tajemně.
Ostatně jako vždy, když použil výraz "služby". Tak totiž Mrázek mluvil, když měl na mysli
"tajné služby". A co myslel "střelivem na Andreje"? Očekával, že z Polska dostane
kompromitující informace na svého konkurenta Andreje Babiše, šéfa firmy Agrofert.
Mrázek byl přesvědčen, že Babiš chce pomocí svých vlivných kontaktů ve vládě získat "jeho"
Setuzu.
Pokud vůbec nějaké kompromitující informace na Babiše existovaly, k Mrázkovi už nikdy
nedorazily. Pár dní nato, letos 25. ledna v osm hodin večer, zastřelil Mrázka nájemný vrah
před sídlem jeho firmy v pražské čtvrti Lhotka.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/mrazek-pred-smrti-shanel-strelivo-na-babise-fee-/domaci.aspx?
c=A060519_090827_domaci_mr

Dalík: Babiš nechal
zabít kmotra Mrázka
„Podle Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu objednal vraždu Mrázka,“ řekl
týdeníku Ekonom Dalík. Na námitku, že jde o závažné tvrzení, přičemž důkazy chybějí, Dalík
pouze poznamenal, že to „není jeho problém“. Dalíkovo obvinění přichází několik týdnů poté,
co ho Babiš označil za jeden ze symbolů české korupce.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/dalik-babis-nechal-zabit-kmotra-mrazka-dxm-/zpravydomov.aspx?c=A111109_204836_ln_domov_kim

Jaroslav Kmenta po čase: Názor na Babiše
neměním. Mrázkovi se detektivové
věnovali víc.
Něco naznačil před časem lobbista a pravá ruka Mirka Topolánka Marek Dalík
v Hospodářských novinách…
Vím, co myslíš. On tam víc než jen naznačil, že si Mrázkovu vraždu objednal Babiš. My jsme
novináři, a proto nemůžeme dávat do novin to, s čím bychom neuspěli u soudu. Co nemáme
ověřené. A myslím si, že tohle by Marek Dalík nikdy nedokázal. Můžeme si myslet cokoliv,
ale bez důkazů bych do toho nikdy nešel. Samozřejmě role Babiše v těch kauzách okolo
Mrázka je velmi významná. Vždy se ale trochu upozaďovala. Mrázek mu narušoval byznys
s Poláky ve vztahu k Unipetrolu, konkuroval se Setuzou, s bionaftou, vedli proti sobě válku.

Zajímavé ale je, že policie se vždycky zabývala šedou zónou okolo Mrázka, jednou stranou
toho příběhu. Že by se takhle podrobně rozebírala životní etapa Babiše, to tak nebylo.
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jaroslav-Kmenta-po-case-Nazor-naBabise-nemenim-Mrazkovi-se-detektivove-venovali-vic-A-Gross-332938

Babiš má styky s detektivy od vraždy
Mrázka, a Rittig... Známý novinář Kmenta
o politickém podsvětí
Reportér magazín upozornil na to, že Andrej Babiš udržoval kontakty s vyšetřovateli
ÚOOZ, s Ivanem Langerem, ale i přímo se Šlachtou. Co bylo předmětem těch to
schůzek a proč k tomu docházelo?
Pokud jde o ÚOOZ a Babiše, tak vše začalo vraždou kmotra Františka Mrázka v roce 2006.
Policie v této souvislosti prověřovala i vztahy Mrázka v byznysu a odposlouchávala také
Andreje Babiše. V ÚOOZ měl kontakty s Babišem na starosti detektiv Marek Foglar. Babiš se
s ním scházel a zřejmě mezi nimi zafungovala jakási „chemie". Pak už se nebavili jen o
kauzách spojených se Setuzou a Mrázkem, ale také o novodobých kmotrech spojených s ODS
– Janouškem, Rittigem. Babiš odmítá, že by s policisty byl v nějakém častém kontaktu a
velmi to bagatelizuje, ale já si myslím, že právě tam můžeme hledat prazačátky kauzy
Nagyová a takzvaných modrých kmotrů... Marek Foglar byl hnací motor těchto kauz.
V souvislosti s těmito kontakty je zajímavý i fakt, že se Babiš osobně zná s lobbistou Ivo
Rittigem, což se na mediálním poli řešilo i o víkendu. Babiš tvrdí, že čeští podnikatelé se
zkrátka znají, není ale za jejich známostí podle Vás něco víc?
Zajímavé je, že Ivo Rittig na twitteru prohlásil, že se s Andrejem Babišem zná už 21 let. Když
to spočítáme, tak jsme někde kolem roku 1995. Co mohli mít tito dva už tehdy společného?
Vždyť Babiš byl v té době nevýznamný podnikatel v zemědělství, který se specializoval na
obchod s průmyslovými hnojivy? Kladu si tedy otázku, zda Babiš nevyužíval klientelistickou
síť pozdějších kmotrů také, a to už v devadesátých letech? Rittig na můj přímý dotaz s jistou
mírou nadsázky odpověděl, že „ho Babiš nezbavil mlčenlivosti". Babiš nijak nereagoval.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/159437-babis-ma-styky-s-detektivy-od-vrazdymrazka-a-rittig-znamy-novinar-kmenta-o-politickem-podsveti/

V Mrázkově archivu byly listiny BIS, policie
i vlády
Torzo archivu našla policie u podnikatele Tomáše Pitra. Byly tam mimo jiné dokumenty z
vlády, policie či z tajné služby BIS.
Policie našla u Pitra asi padesát dokumentů. Jde však jen o malou část archivu. Mrázek podle
svědků ukládal dokumenty, mezi nimiž byly údajně i kompromitující informace na politiky,
do nákupních tašek. Kam tašky odvážel, nikdo neví.
Na jiném místě byl protokol o domovní prohlídce policie u jistého podnikatele Jiřího F. V
zásuvce psacího stolu Tomáše Pitra pak policie našla policejní protokol o výpovědi "svědka

Andreje Babiše", tedy třetího nejbohatšího Čecha, který vlastní chemickou firmu Agrofert a
který patřil k úhlavním nepřátelům Františka Mrázka.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/v-mrazkove-archivu-byly-listiny-bis-policie-i-vladyfha-/krimi.aspx?c=A071214_215344_krimi_zra

Otcův archív existuje a může ovlivnit chod
Česka, řekl syn zastřeleného Mrázka
Když jsme u kompromitujících materiálů. Říká se, že váš otec měl...

...takzvaný Mrázkův archív.
Ano. A že měl materiály jak na ODS, tak na ČSSD. Skutečně něco takového existuje?

Fyzicky jsem to neviděl, ale jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že to existuje.
A kdo to má?

To nevím.
Protože ten, kdo takové materiály vlastní, může podle mě výrazně ovlivnit třeba i českou
politiku.

Myslím si, že dokonce chod celé naší republiky. Ale otec byl velmi opatrný člověk a nikomu
neřekl, kde by něco podobného mohlo být.
Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/152478-otcuv-archiv-existuje-a-muze-ovlivnit-chodceska-rekl-syn-zastreleneho-mrazka.html

