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Švýcarští vyšetřovatelé prokázali, že 350 milionů korun z rozkradených
prostředků Mostecké uhelné společnosti bylo v roce 2002-2003 použito
na koupi koncernu Škoda Holding. V té době byl Jiří Rusnok ministrem
průmyslu a obchodu a Martin Pecina jeho náměstkem. Bez mrknutí oka
schválili prodej státního podílu v plzeňské Škodovce společnosti Appian,
o které po varování diplomatů i BIS nemohli nevědět, že jde pouze o
podvodnou schránku.
Novináři Jana Klímová a Jan Kroupa z MFD později zveřejnili dokumenty,
prokazující, že jedním z hlavních výherců této transakce byl tajný spoluvlastník
Škody Martin Roman, ředitel ČEZ. Škodovka od ČEZ získala zakázky za
desítky miliard, Martin Pecina pak lukrativní místo v dozorčí radě ČEZ. Ještě
jako Rusnokův náměstek stačil ve funkci předsedy privatizační komise
Vítkovice Steel poněkud podivně prodat tuto firmu ruské společnosti Evraz,
která je momentálně před krachem, což odborníci předpovídali už od začátku.
Po svém druhém odchodu z politiky v roce 2010 se Pecina stal, světe div se,
jedním z nejvyšších činitelů koncernu Vítkovice Holding, kde dostal na starost
nově založenou divizi (2008) Nuclear Power. A jestli si myslíte, že společně s
Milošem Zemanem, Jiřím Rusnokem a vedením ČEZ neprosazuje ruskou
variantu dostavby Temelína, jste vedle.
Mezitím – v roce 2004 - stačili noví vlastníci Škody Holding prodat dvě její
menší součásti příbuzné ruské společnosti za něco kolem 1,2 miliardy –
vstupní "investice" se tedy vrátila domů už po několika měsících více než
trojnásobně. A v roce 2009 prodali jenom divizi turbín Škoda Power
jihokorejské společnosti Doosan Group za 11 a půl miliardy. No, nekupte to.
Dnes se celá ta legrace jmenuje Škoda Investment, patřila k největším
investorům do fotovoltaiky, kterou i sám Miloš Zeman označil za největší tunel
v dějinách, a mezi lety 2007-2012 vyplatila Appianu na dividendách (většinou
do offshorových destinací) přes třicet dva miliard korun…
A to pominu další zajímavosti stejné party – jako že třeba mezi těmi, kdo
používali účty společnosti Portoinvest, přes kterou šly úplatky z MUS zpátky
do České republiky, byl i agent KGB a Stasi Zeno Meier, velký přítel ČSSD,
který si v roce 1999 za šestnáct milionů koupil úplně, ale úplně bezcenné
akcie zkrachovalého výrobce dětských kočárků Liberta…. Ale ani o tom, Miloš
Zeman, samozřejmě, nic nevěděl...
Proč se nic z toho nikdy nevyšetřilo? Miloš Zeman, ovládaný
organizovaným zločinem v podání Miroslava Šloufa a jeho loutkovodiče
Františka Mrázka, během několika měsíců po svém nástupu do úřadu

premiéra v roce 1998 osobně přikázal profesně zlikvidovat a odstranit z
funkcí šéfy všech útvarů policie, zabývajících se korupcí nebo
organizovaným zločinem. Policie i zpravodajské služby byly zcela úmyslně
paralyzovány. Ze zoufalství zveřejněné odposlechy telefonátů mezi Mrázkem
a Šloufem to prokazují mimo jakoukoliv pochybnost.
V čele Služby pro odhalování korupce (SPOK) skončil plukovník Evžen Šírek,
který na začátku roku 1999 začal vyšetřovat daňové úniky centrály ČSSD. Byl
obviněn z vyzrazení přísně tajných dat. Teprve v lednu 2003 Vrchní soud
konstatoval, že Šírek byl nevinen.
Během několika měsíců byli vedle Šírka odvoláni - ředitel BIS Karel Vulterin,
ředitel NBÚ Pavel Kolář, ředitel útvaru proti praní špinavých peněz Stanislav
Kosík. Uvězněn byl agent BIS Roman Hrubant, nasazený právě na odhalení
vynášení informací z tajných služeb do vedení ČSSD – především o korupci
při privatizacích ve prospěch některých lidi z ČSSD.
Uvězněn byl i policejní velitel Zdeněk Macháček, který prokázal napojení
ruského organizovaného zločinu na některé vedoucí policisty a dosáhl jejich
vyhození od policie. Po příchodu týmu Zeman/Šlouf/Mrázek k moci se tito
pánové vrátili na velitelské pozice – Macháček šel do basy. Trvalo několik let,
než soudy Hrubanta i Macháčka zprostily všech obvinění. Za zničení jejich
kariér a životů nikdy nikdo obviněn nebyl.
U vědomí toho, že i další člověk ze Zemanova týmu, tehdejší ministr
zemědělství Palas, se kolem privatizace Unipetrolu v roce 2001 dokonce
osobně a opakovaně s gangsterem Mrázkem scházel, zní následující citát v
současnosti designované ministryně spravedlnosti Marie Benešové jako
výsměch:
"Já ani nevěděla, že je nějaká Krakatice (Policejní spis k
vyšetřování Františka Mrázka – pozn. autor). To jsem se dozvěděla daleko
později. Já neměla povědomí, že se tam dějí nějaké takové hrůzy. Kriminalita
se tehdy šetřila, nikdo nestrašil, alespoň za Miloše Zemana tam vůle byla, on
mě neomezoval," trvá na svém Benešová, která tehdy fungovala jako nejvyšší
státní zástupkyně….
Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/policejni-lovci-mrazkovy-krakatice-uz-odesli-docivilu-pig-/domaci.aspx?c=A080929_213503_domaci_pei
A kdyby Vám to všechno připadalo moc staré, připomenu, že ve čtvrtek, 27.
června 2013, policie prohledala kanceláře velké advokátní firmy, známé dříve
jako Šachta nad Partners. Pan doktor Šachta osobně zakládal společnosti,
přes které probíhala „privatizace“ MUS. Jeho kancelář zakládala společnosti
pro kmotra Ivo Rittiga - nebo si snad nepamatujete, že z každé jízdenky v
pražské tramvaji, autobuse, či metru, jde sedmnáct haléřů společnosti
Cokeville z Britských Panenských ostrovů, kterou zastupuje kancelář doktora
Šachty? A že stejná společnost inkasovala od výše zmíněné Škody Power za
poradenské služby při privatizaci jednorázový honorář 130 milionů korun?

Policie a státní zastupitelství proto musí pospíchat. Petr Nečas se pro
svoji slabost změnil v „kmotra kmotrů“ uvnitř ODS, ale dokázal, možná
nechtěně, alespoň otevřít prostor pro fungování zákona. To, že na to sám
doplatil, a to, že jeho pohrobci policii a státní zastupitelství obviňují z „vraždy
politiky“, je v řádu věcí. Přese všechno tu dnes ještě existuje šance na
dotažení otevřeného střetu „politiky“ a zákona do konce.
Miloš Zeman udělá všechno, aby tomu zabránil. Rusnokova vláda má
jediný smysl – znemožnit rozpletení chobotnice vztahů a penězovodů
mezi proruským „byznysem“ a českou „politikou“. Co kdyby se ti
nešťastní Švýcaři, nebo, nedej Bože, česká policie, začali znovu a pořádně
vyptávat, co o tom všem doopravdy věděli pánové Zeman, Rusnok či Pecina?
A co kdyby novináři a policie začali rozkrývat vztahy mezi desítkami miliard z
privatizací, advokátní kanceláří Šachta and Partners (a dalšími), jistou českodánsko-švýcarskou paní Janou Lütken, jistým Peterem Kmeťem, Miroslavem
Šloufem, panem Čmejlou – a penězi pro české politické strany, včetně Strany
Přátel Organizovaného Zločinu (SPOZ)?

P.S. Prosím vážené diskutující, aby
neuráželi vlastní inteligenci používáním
termínů levice a pravice při vyjadřování
názorů na výše popsaný český chlév. Hnůj
je hnůj – ne levicový – ne pravicový…

