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Z DOMOVA

Tlustý selhal. A Langer ne?
22. zá í 2008 0:00

velikost textu:

MAFIE A POLITICI V ODS vypukl boj. Premiér nev í poslanci Tlustému
Praha -

eno mluvou mafiána Františka Mrázka: Í ko je dobrej, ale Té ko to p ehnal a musí odejít.

Takhle v era rozd lil své sympatie premiér Mirek Topolánek mezi dva aktéry spisu Krakatice, v n mž jsou z propojení na organizovaný zlo in kolem
zavražd ného bosse Mrázka podez elí sou asný ministr vnitra Ivan Langer a rebelující poslanec ODS Vlastimil Tlustý. Mrázek je v telefonech nazýval kódovan
jako Í ko (Langer) a Té ko (Tlustý). P episy odposlech , z nichž to vyplývá, zve ejnila MF DNES minulý týden. A Topolánek v era ekl, že zatímco u Tlustého jde
o vážné propojení na mafii, u Langera šlo jen o neprozíravé lobbování.
„Zkusme striktn odd lit dv v ci. etl jsem si odposlechy (v MF DNES) a je tam stále: Té ko zatla í, Té ko dostane tolik a tolik, Té ku postavíme barák, tam
mu hodíme to... Z toho jednozna
vyplývá, že tam byla p ímá vazba. To, že Vlastimil Tlustý íká, že se na tom nijak nepodílel, že z toho nem l žádný profit, tak
tomu snad nev í ani on sám. A u Ivana Langera? Langer je prov en pro stupe p ísn tajné. Langer lobboval zp sobem, kterým každý z nás lobbuje desetkrát
denn . Když p ijedu do Pákistánu, tak pákistánskému premiérovi lobbuji za naše firmy, které tam staví. Není to nic jiného,“ prohlásil v era premiér v Ned lní
partii televize Prima.

Poj me si p ipomenout, o co v p ípadu jde.
Policie vyšet ovala Mrázka již mnoho let, ale masivn na n j nasadila odposlechy až v roce 1999 poté, co ho za ala podez ívat z objednání vraždy n kdejšího
sponzora SSD Ivana Lhotského.
V roce 2000 však zachytila na odposleších jako vedlejší produkt i Mrázkovo angažmá ve velkém p ípadu „privatizace“ nejv tší stavební firmy v esku –
Inženýrských a pr myslových staveb (IPS). A zjistila, že Mrázek pomáhá v tomto projektu realitnímu magnátu Lu ku Sekyrovi a že p i tom oba využívali služeb
tehdejšího místop edsedy ODS a Sn movny Ivana Langera a tehdejšího šéfa poslanc ODS Vlastimila Tlustého.
Tlustého ovliv oval Mrázek prost ednictvím svého lobbisty Igora Šafranka. Toho Mrázek tímto úkolem p ímo pov il. Langera m l na starosti podnikatel Sekyra,
který své kroky v kauze IPS konzultoval p ímo s Mrázkem.
Takový byl propletenec vztah , což dnes ani jeho akté i nezpochyb ují. Tlustý s Langerem však shodn tvrdí, že o Mrázkovi nev
pozd ji z médií a zíral jsem,“ ekl Tlustý. „Když jsem se to te do etl v novinách, byl to pro m absolutní šok,“ uvedl Langer.

li. „Dozv

l jsem se to až

Za lobbing peníze?
Co p esn pro spole ný projekt Sekyry a Mrázka oba politici d lali? Z odposlech je z ejmé, že se scházeli se svými kolegy v politice a s banké i a lobbovali u
nich za Sekyrovo vít zství a za poskytnutí úv ru 1,5 miliardy korun na zakoupení akcií IPS. „Slibuji, že budu honit nám stka od Mertlíka (ministra financí),“ íkal
Langer Sekyrovi. Langer byl dokonce tak aktivní, až ho museli krotit. „Volal mi Í ko, ale ekl jsem mu, a te nic ned lá, že je pot eba (lobbing) zleva (od SSD),“
íkal Sekyra Mrázkovi do telefonu.
O Tlustém se Mrázek se Šafrankem dokonce domlouvali na tom, že mu poskytnou za jeho služby dva miliony korun na rekonstrukci jisté nemovitosti. „Cože? To
ta nástavba bude stát šest milion ? No, dáme mu dv kila,“ íkal Mrázek.
Podle Topolánka by m l Tlustý odejít z ODS, ale Langer nikoli. Topolánek tvrdí, že lobbování pro eskou firmu (jako byla tehdy Sekyrova spole nost) je
normální. „I já standardn lobbuji za eské firmy a standardn je podporuji a nevidím na tom v bec nic špatného,“ ekl.
Jenže není lobbování jako lobbování. Zatímco premiér má na mysli legální zp sob podpory eských firem v zahrani í, což d lají všichni politici na sv
a
otev en se k tomu hlásí, Langer (stejn jako Tlustý) se zapojil do lobbování, o n mž nikomu ve ejn ne íkal, b hem n hož zvýhod oval jednu firmu na úkor
druhé a b hem kterého pomáhal získat úv r, který nebyl normáln k mání. Co kdyby se na n j obrátilo sto dalších firem, že chce stejné výhody? Vyhoví
každému?
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