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(Zmizelý) Andrej Babiš Junior
Tento případ je jedním z článků spletité kauzy kolem farmy Čapí hnízdo. Andrej Babiš Junior (ABJ), syn současného
premiéra Andreje Babiše, byl důležitý svědek a zároveň trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo. V době příjmu dotací bylo
totiž Čapí hnízdo napsáno na děti Andreje Babiše včetně ABJ. Policisté však ABJ nemohli vyslechnout, neboť v období,
kdy policie rozhodla o trestním stíhání premiéra Babiše, jeho syn náhle zmizel. V lednu 2018 napsal ABJ email policii
ČR, ve kterém hovoří o tom, že byl unesen na Krym v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Policie následně věc uzavřela aniž
by s ABJ mluvila.

V listopadu 2018 došlo v případu zmizení ABJ k velkému průlomu. Reportérům serveru Seznam Zprávy Sabině Slonkové
a Jiřímu Kubíkovi se podařilo ABJ vypátrat v Ženevě. 12. listopadu poté zveřejnili rozhovor s ABJ natočený na skrytou
kameru. Vyjádření premiérova syna bylo šokující a poodhalilo další podezřelé skutečnosti v případu Čapího hnízda. Podle
ABJ mu otec řekl, že musí zmizet, aby nemohl v kauze vypovídat a následně jej spolupracovník Andreje Babiše Petr
Protopopov, který na ABJ kvůli jeho údajně špatnému zdravotnímu stavu dohlížel, unesl na Krym. Zde jej prý proti jeho
vůli držel v psychiatrické léčebně. 

Zveřejněný rozhovor vyvolal v České republice bouřlivé reakce. Krátce po reportáži se vyšetřováním údajného únosu ABJ
začala znovu zabývat policie a Senát požadoval Babišovu rezignaci. 15. listopadu dorazil reportérům Seznam Zpráv email
od ABJ, který obsahoval zprávu: Můj otec lže, chci vypovídat o svém únosu, přeji si být v kontaktu s policií Premiér Babiš
označil celou reportáž za hyenismus a 17. listopadu se vydal za synem do Ženevy se slovy: Jedu za ním, abych mu pomohl.
Od té doby se ABJ ke kauze dlouho nevyjádřil. 

9. února 2021 byla uzavřena kauza údajného únosu ABJ na Krym. Policie došla k závěru, že se o trestný čin nejednalo.
Z policejního dokumentu také vyplývá zásadní informace - během vyšetřování se opět nepodařilo ABJ vyslechnout.
Několik dní poté byl zveřejněn nový a opět vcelku znepokojivý rozhovor Seznam Zpráv s ABJ. V něm ABJ překvapuje tím,
že si nepřeje, aby byl v jeho kauze kdokoli obviněn, a dodává, že další vyšetřování by bylo jen ztrátou času. Zároveň říká:
Mám sobecký zájem, že chci, aby můj otec z toho vyklouzl.. Zároveň dodal, že si cení investigativní práce novinářů Sabiny
Slonkové a Jiřího Kubíka. Koncem února státní zástupce Jaroslav Šaroch s posvěcením Nejvyššího žalobce Pavla
Zemana ukončil trestní stíhání ABJ ve věci případu Čapí hnízdo.

Faktor zdraví ABJ v případu 

Zdravotní stav ABJ hraje v této kauze velmi důležitou roli. Když hrozilo ABJ a jeho sestře Adrianě Bobekové obvinění
v kauze Čapí hnízdo podali jejich právníci omluvu, podle které se ani jeden z nich nemůže účastnit trestního řízení
z důvodu vážné a dlouhodobé duševní poruchy. Své tvrzení doplnili lékařskými zprávami.

Policisté však omluvám neuvěřili a označili je za účelové. Oba Babišovy potomky následně v kauze obvinili. Jak
je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání, ABJ i Bobeková totiž vykonávali náročná povolání,
která by s duševními poruchami nemohli zvládat. ABJ byl pilotem Boeingu zatímco Bobeková aktivně zastávala funkci
ve statutárním orgánu Imoby.

Za zmínku stojí, že lékařskou zprávu ABJ sepsala psychiatričkaDita Protopopová z Národního ústavu duševního zdraví,
kde byl ABJ jejím pacientem. A ano, jedná se o manželku zmíněného Petra Protopopova, řidiče v Agrofertu a doprovodu
ABJ na Krym. Právě jemu následně psychiatrička předala ABJ do péče.

Nelze vynechat, že lékařka má k premiéru Babišovi a jeho hnutí ANO velmi blízko. Když byl Babiš ministrem financí, vybral
si ji jako poradkyni ve zdravotnictví a později pracovala v oddělení koncepcí a strategií pod ministrem zdravotnictví
Adamem Vojtěchem (ANO). V roce 2017 za ANO neúspěšně kandidovala do poslanecké sněmovny a o rok později
figurovala na kandidátce ANO na post starostky Prahy 8.
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Aktivity občanské společnosti

Milion chvilek se v kauze angažoval od první chvíle, kdy začaly na světlo vycházet zmíněné informace.

12. listopadu upozorňuje na přelomový rozhovor s ABJ na Seznam zprávách. 
Už 13. listopadu prezentuje Milion chvilek svůj názor na celou kauzu a vyzývá k připojení se na Pochod za slušné
Česko ->Demisi uspořádaný na 17. listopad.
O dva dny později Milion chvilek zveřejnil vyjádření prezidenta ČR Miloše Zemana k případnému vyslovení
nedůvěře vládě Andreje Babiše. 
17. listopadu lidé na demonstraci Milionu chvilek zaplnili Staroměstské náměstí v rámci Pochodu za slušné Česko
->Demisi. Protestu se zúčastnilo přes 30 000 demonstrantů.
Na 23. listopadu následně Milion chvilek uspořádal Pochod za důvěryhodnou vládu.
V únoru 2021 Milion chvilek reagoval na zatím poslední rozhovor s ABJ .
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