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ÚSTAVNÍ SOUD SLOVENSKÉ REPUBLIKY
zrušil rozhodnutí, že byl u StB veden neoprávněně: 
„Není spravedlivé, aby příslušníci StB tolik let po skon-
čení komunistického režimu požívali větší důvěru 
soudů než důkazy, které máme v archivech, kterými 
jsou dokumenty, které tito příslušníci sami vytvořili 
nebo které obsahují stanoviska předních expertů.“[2.]

PO REVOLUCI DŮSTOJNÍKY STB ZAMĚSTNÁVAL A STALI SE JEHO NEJBLIŽŠÍMI SPOLUPRACOVNÍKY

KAPITÁN ŠIROKÝ
Například Libor Široký. V roce 
1981 nastoupil do složky komu-
nistické kontrarozvědky, která 
se specializovala na „boj s vnitř-
ním nepřítelem“. Tato složka 
úzce spolupracovala se sovět-
skou KGB na likvidaci disentu. 
Dosáhl hodnosti kapitán. Aktu-
álně předseda dozorčí rady 
Agrofert Group.[4., 6.]

ŠPIÓN KUBŮ
Další Babišův člověk z StB je Jozef 
Kubů. Patřil mezi několik desítek 
nejvyšších funkcionářů komunistické 
rozvědky s úzkou vazbou na KGB. 
Působil jako špion v Berlíně a Vídni, 
od roku 1985 zástupce náčelníka
37. odboru rozvědky. Podle dochova-
ných materiálů strávil konec roku 
1989 na školení KGB v Moskvě. Jeden 
ze spoluzakladatelů hnutí ANO.[4., 5.]

MIKI BABIŠ
Dále například i jeho 
bratra Alexandra Babiše 
StB vedla také jako 
agenta (krycí jméno 
Miki).[4., 6.]

BLONDÝNA KLESLOVÁ
Dále např. Radmila Kleslová od roku 1988 ve
23. odboru rozvědky, který měl na starosti získá-
vání a výcvik špiónů do kapitalistického zahraničí 
(krycí jméno Lia). Podle záznamů Kleslová v roce 
1986 sama podala přihlášku do StB a po dlouhém 
prověřování byla v roce 1988 přijata v hodnosti 
podporučíka. V únoru 2015 byla zvolena místo-
předsedkyní hnutí ANO 2011. Sám Babiš o ní říká: 
„Byla v rozvědce. Cvičili ji, aby byla žena špion, 
nejlepší špion na světě, blondýna.“[7., 9.]

12
EXISTUJE CELKEM spojených s agentem Burešem 

(krycí jméno Andreje Babiše). 
Tyto svazky byly uloženy na pěti 
nezávislých místech a nikdy 
nebylo prokázáno, že by byly 
nepravdivé či podvržené.[1.]

CO TEDY
DĚLATANDREJ BABIŠ[9.]

Určitě prosím jděte volit. I několik málo hlasů 
může ovlivnit rozdělení mandátů a následné
celkové rozdělení sil.
Pokud člověk nejde volit, největší část jeho hlasu 
připadne vítězné straně, tedy bude nepřímo volit 
také Andreje Babiše.
A koho volit? Určitě nevolit ANO. Každá strana má 
svoje problémy, ale žádná ne tak zásadní jako 
ANO. Vyzkoušet volební kalkulačku:
www.volebnikalkulacka.cz
Kroužkujte lidi z vašeho regionu, které znáte.

Pomozte nám tento dokument jakkoliv šířit 
(sdílení na Facebooku, tisk, rozesílání 
e-mailem, osobně...).
Aby se tento dokument dostal k co nejvíce 
lidem, skládáme se mezi známými na náš 
transparentní účet: 2701283081/2010
(majitel účtu: Politika a Svědomí, z.s.). 
Můžete tedy také přispět libovolnou částku 
a všechny zaslané peníze budou věnovány 
na šíření tohoto dokumentu např. pomocí 
reklamy na Facebooku.

BABIŠ MĚL PROKAZATELNĚ ÚZKÉ NAPOJENÍ NA STB A JEHO NEJBLIŽŠÍ LIDÉ NA KGB

ANEB PROČ NEVOLIT ANDREJE BABIŠE
A PROČ BY NEMĚL BÝT PŘEDSEDOU VLÁDY

CELKEM SE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KOLEM ANDREJE BABIŠE OBJEVILO PROKAZATELNĚ 
NEJMÉNĚ 17 BÝVALÝCH DŮSTOJNÍKŮ NEBO AGENTŮ STB.[6., 8.]

SVAZKŮ


