15,- Kč (Předplatné 12,50 Kč*) XXII/83

MLADÁ FRONTA

Praha
Skatepark možná končí
Na Štvanici mají vyrůst větší
kurty, bazén či kluziště.
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Každý den příloha z vašeho kraje
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... NATÁČELI I TOPOLÁNKA
SPECIÁL – 4 strany o šéfovi VV Bártovi a jeho
metodách na ovládnutí lidí, politiky i byznysu

Bártův tajný plán: do
politiky pro zakázky
MF DNES získala interní dokument Víta Bárty
z roku 2008, v němž představuje svou strategii
do roku 2014. Přiznal se v něm k tomu, že chce
jít do politiky, aby získal ekonomickou moc.
PRAHA Neformální šéf Věcí veřejných a ministr dopravy Vít Bárta
se rozhodl jít do politiky kvůli byznysu. Přiznal se k tomu sám na tajném jednání v říjnu 2008 v hotelu
Chateau Mcely, kam si svolal své
nejbližší manažery z bezpečnostní
agentury ABL.
Bárta tehdy svým spolupracovníkům předložil strategii, podle
které se měli řídit až do roku 2014.
Dokument pětileté koncepce Víta
Bárty má MF DNES k dispozici.
„Musíme směřovat k posilování
ekonomické a sekundárně politické moci,“ uvedl Bárta, tehdy jako
generální ředitel ABL. A vysvětlil,
že velké zakázky získávají vždy ti
„nejlepší“ – tedy firmy s největším
obratem a počtem zaměstnanců.
„Propojení ekonomické a politické moci potvrzují statistiky, že 40
procent zakázek v EU pro soukromé bezpečnostní agentury je zadá-

váno veřejným sektorem,“ oznámil
před třemi lety Bárta na tajné poradě. A dodal: „Z toho vyplývá, že nemůžeme oddělovat ekonomickou
a politickou moc.“
Dva roky poté dostal svou stranu Věci veřejné do parlamentu a
sám usedl do křesla ministra dopravy. A manažeři ABL, jimž plán předestřel, obsadili posty ve státní
správě, i jako náměstci ministrů.
Připomeňme si, že Bárta od samého začátku, kdy se objevil na politické scéně, naopak tvrdil, že mu
nejde o byznys, a na důkaz toho
prodal svůj podíl v ABL bratrovi.
Hlavní stratég VV Bárta, který
šel do voleb s hesly „vyžeňme dinosaury, zastavme korupci a klientelismus“, si před třemi lety jasně nalajnoval, jak chce cílů dosáhnout:
„Musíme vytvořit nejsilnější soukromou bezpečnostní službu v
zemi. Musíme dosáhnout domi-

FAKTA

Speciál o Vítu Bártovi
Proč šel do politiky
Bártova strategie, jak se dostat
k politické moci
Jaké používal metody
Obsah Bártova školení v ABL,
v němž vysvětluje špehování
Jak získává zakázky
Bártovy rady, že na získání klienta
zabírají holky a infiltrace
Na koho se zaměřil
Video ze sledování Marka Dalíka
a Mirka Topolánka

nantního postavení na trhu a posilovat vlastní pseudokonkurenční
firmy. A rozvíjet nové kategorie zákazníků ve veřejné správě (zdravotnictví, školství, státní úřady, samospráva, sociální služby),“ popisoval. To byly ekonomické cíle.
Pak vyjmenoval další, nazvané
ekonomicko-politické: „Rozvoj
komplexního bezpečnostního servisu pro ekonomické elity.“ A jaké
si dal politické cíle? „Vybudování
koalice s ODS na magistrátu s VV
v roce 2010. Ovládnutí radnice Prahy 1 a Prahy 5 v roce 2010. Rozvoj
vztahů s politiky ČSSD... A v roce
2014 získání 30 procent ODS v Praze, nebo VV získají 30 procent rady
magistrátu,“ napsal.

Korumpujeme a infiltrujeme se
Kde má všude kontakty
Pavouk vztahů, kam až sahá moc
Víta Bárty
Jak „porodil“ Johna
Analýza o tom, jak našel Johna
a udělal z něj svou loutku
Detektor lži
Reportáž, jak používá hlasový
detektor lži, který si pořídil

Bizarní štěpení Věcí veřejných.
John mluví o puči, vláda se chvěje

Bárta se při vysvětlování strategie
v roce 2008 přiznal i k tomu, že používá nevybíravé metody. „Je třeba si přiznat, že my jako top management se chováme stejně jako dosavadní elity a společenský systém
minimálně nepodporujeme – například děláme maximum pro minimalizaci daňové zátěže, korumpujeme, podporujeme protekcionalismus,“ uvedl. Položil si vzápětí

otázku: „Kde bereme odvahu se domnívat, že my budeme lepší než
elity současné, zvláště pokud k pokoření současných elit použijeme
metody stejně nevybíravé, ne-li zákeřnější, než které ony používají?“
Jaké metody měl na mysli? To je
patrné z jiného školení, které měl
Bárta v ABL o rok dříve, v roce
2007. Z tohoto školení má MF
DNES dokonce audionahrávku.
Bárta tvrdí, že k získání klientů
je potřeba udělat všechno možné
včetně totální infiltrace do prostředí potenciálního zákazníka.
„Dokážu si představit, že když
mám opravdu velkého zajímavého
zákazníka, že na něj na dva dny
nebo na týden někoho posadíme,
abychom věděli, kde je, co dělá, s
kým se stýká. A potom se pokusíme infiltrovat natvrdo do jeho prostředí,“ řekl tehdy manažerům,
dnes státním úředníkům.
Nyní se Bárta ke své dřívější strategii nevyjadřuje. Domluvený rozhovor zrušil a na zaslaný e-mail neodpověděl.
Jaroslav Kmenta,
Václav Dolejší

» Více speciální příloha, str. A7 až A10

»

Jak Bárta mluví o svých metodách –
nahrávka na www.idnes.cz/barta

TEPLO KONČÍ Víkend bude chladný

Strany A7 až A10

Případ Anička:
exmanželka
obviněného
promluvila
PRAHA (kar) Případ vraždy devítileté Aničky se vyřešil a vina Otakara
Tomka je téměř jistá, říkají policisté. Tomkova bývalá manželka Věra
tomu nechce uvěřit. V rozhovoru
pro MF DNES odmítla připustit, že
by dokázal zabít dítě. Nevěří dokonce ani jeho sebevraždě.
„Ota byl bohém a měl rád život.
Sám by si na něj nesáhl. Uvidíte,
že ten pravý lump teď běhá někde
po svobodě a přijde se na něj, až
ublíží někomu dalšímu,“ řekla.
Přestože se s bývalým mužem
soudila kvůli alimentům, hájí ho.
„Ze začátku se snažil. Dceři psal z
vězení krásný dopisy. Nestýkali se,
ale věděli o sobě.“
Psychologa její postoj nepřekvapil. „Lidé mají tendenci vzpomínat
na to lepší. Pokud je někdo z příbuzných usvědčen z tak hrůzného
činu, je přirozené, že to odmítají akceptovat. U člověka zafunguje jakýsi sebezáchovný mechanismus. Ta
paní tím podvědomě chrání i svou
dceru,“ vysvětlil psycholog Jiří
Brančík. » Více Publicistika, str. A16

Ekologové chtěli
podat stížnost –
jen nevěděli na co
VIMPERK (vik) Úředníci ministerstva životního prostředí se baví dílem z pera ekologických aktivistů.
Jde o zápis z porady na téma, jak zastavit nového šéfa Národního parku Šumava Jana Stráského, který
chce kácet stromy napadené kůrovcem v nejvíce chráněných územích. Zápis minulý týden kdosi rozeslal mailem.
Aktivisté v něm plánují protestní
akce, petice i blokádu parku. Úředníky však více zaujaly hrubky, překlepy (odmítají „přejetí“ nového zákona) a bezradnost účastníků
schůzky, kteří poukazují na nedostatek peněz, lidí i záminek, jak
spor o Šumavu přiostřit. „Nejdůležitější je udělat stížnost – co nejdřív, zatím není na co,“ stojí v dokumentu, který má MF DNES k dispozici. „Psalo se to narychlo, za chyby
se omlouváme. Není to takový malér jako plány pana Stráského,“ řekl
Jaromír Bláha z Hnutí Duha, který
» Více na str. A4
na poradě byl.

PRAHA (tes, šťa, jp) Vývoj ve vládní
straně Věci veřejné včera překonával veškeré představy.
Předehrou byl již středeční večer. Faktický šéf Věcí veřejných Vít
Bárta pod ozářeným panoramatem
Pražského hradu sdělil, že bývalého
místopředsedu Jaroslava Škárku neuplácel, že mu jen půjčoval.
Šéfka poslanců VV Kristýna Kočí
se vedle Bárty neobjevila.
Zato se Kočí včera ráno objevila
u premiéra Petra Nečase.
Když se to dozvěděl oficiální šéf

VV Radek John, řekl, že jde o pokus
o vnitrostranický puč řízený zvenčí.
Poslankyně Kočí ovšem v „pučistické“ činnosti pokračovala. Po
Škárkovi i ona podala trestní oznámení na Bártu: též ona prý od něj
dostala půl milionu za loajalitu.
Když se to dozvěděl John, řekl, že
poslankyně potřebuje peníze; prý
se máme podívat na její kabelky.
Den končil tím, že zbytek poslanců Věcí veřejných vyloučil Kočí z
klubu, i když mu dosud šéfovala.
Na její stranu se otevřeně přidal dal-

ší rebel, Stanislav Huml. Bártovi věrní nakonec vyloučili Kočí ze strany
a zároveň vyjádřili loajalitu vedení
VV. Na otázky novinářů, jak mohou
vědět, že Kočí neříkala o uplácení
pravdu, John řekl: „My známe pravdu.“
Zda čeká Česko kvůli rozkolu
Věcí veřejných vládní krize, není jasné. Ostatní koaliční partneři oficiálně odmítali jakákoli ostrá prohlášení. Mimo záznam říkali, že si setrvání Bárty ve vládě umějí obtížně
představit.
» Více na str. A2 a A3
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Sobotní magazín Víkend

V Praze si zabruslí
Záhrobská se pře
špičky ruské politiky s otcem o 6 milionů

Stíhač Peřina
by se dožil 100 let

Velký test: Jak
(ne)chutná bio

Sobotního Benefičního zápasu v
Tesla Areně mezi českými a ruskými
politiky, umělci a sportovci se
zúčastní šéf Gazpromu či poradce
ruského prezidenta. Sešit B9

František Peřina, československé
stíhací eso v bitvě o Británii, by se
dnes dožil stovky. Muž, který musel
po únoru 1948 podruhé emigrovat,
zemřel před pěti lety. Strana A4

Redaktor Víkendu vyzkoušel
dvě desítky potravin, od každé
bio i nebio. A porovnával.
Zůstane u klasiky, nebo uvázl
v biosíti? Čtěte zítra v MF DNES

Obvodní soud v Praze 6 nařídil
platebním rozkazem otci lyžařky
Šárky Záhrobské, aby své dceři
vrátil šest milionů z vybojovaných
prémií. Sešit B
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Včera ještě hřálo Teploty včera šplhaly k 25 stupňům, na mnoha
* Průměrná cena za 1 výtisk při ročním předplatném
Cena MF DNES v zahraničí: Německo, Rakousko - 1,70 Eur,
Slovensko 0,90 Eur/27,10 Skk

místech padaly rekordy. O víkendu se však podle meteorologů ochladí
až o deset stupňů a začne foukat silný vítr. Zvlášť noci budou chladné,
Foto: Dan Materna, MF DNES
v neděli může přituhnout až k bodu mrazu.

