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Odhalen
G

eniální stratég, nebo
hráč, který se ve svých
plánech přepočítal?
Majitel jedné z největších bezpečnostních agentur v
zemi pojal před dvěma a půl lety
„dokonalý“ plán: proniknout se
svou ABL do politiky.
Sepsal strategii, vytyčil cíle, navrhl prostředky... Vše promyslel do
nejmenších detailů a na zámečku
ve Mcelích do svých úvah zasvětil
tým nejbližších spolupracovníků
z agentury.
Bylo krátce po krajských volbách 2008 a s vládou Mirka Topolánka, stejně jako s jeho poraženou ODS, to začalo vypadat bledě.
Předtucha blížícího se zvratu v politice dávala Bártovu plánu pozoruhodně žhavý náboj...
Co se od té doby s Vítem Bártou,
jeho firmou ABL i stranou Věci veřejné dělo, je všeobecně známé:
angažovali populární televizní tvář
Radka Johna, rozjeli volební kampaň proti „dinosaurům“, popularita šla nahoru, až ve volbách nakonec získali hlasy 11 procent voličů
a usedli ve vládě.
To, co zůstávalo dosud skryto,
je právě obsahem těchto stránek.

A 7

Navenek politik nového střihu, ve skutečnosti
byznysmen, který touží posílit svou ekonomickou
moc. Vít Bárta. Reportéři MF DNES odhalují
pravou tvář hlavního hráče Věcí veřejných. Tajné
dokumenty odkrývají, že nic není, jak se zdálo být.

Byznysmen

Reportéři MF DNES v minulých
měsících systematicky mapovali
Bártovu historii. Vyšli z veřejných
zdrojů, které je dovedly až k těm
neveřejným. Pod příslibem zachování anonymity se díky získaným
informacím začala skládat mozaika velkého projektu. Jde v něm o
peníze a o vliv. Ekonomické zájmy
soukromé firmy se protnuly s politickým programem nové strany.
Se znalostí všech dokumentů a
rozhovorů, z nichž MF DNES čerpá, můžeme směle prohlásit, že
máloco ponechal Vít Bárta náhodě. A přesto se v jedné věci přepočítal: poslušnost a oddanost navěky
se vynutit nedají.
A tak se po tři čtvrtě roce v parlamentu začala drolit jednota Věcí
veřejných a Bártovi vypovídají služby i někteří z jeho léta věrných spolupracovníků.
Všechny informace zveřejněné
na těchto stránkách vycházejí z naprosto průkazných dokumentů,
které redakce MF DNES v uplynulých měsících shromáždila. Teď se
můžete i vy seznámit s tím, jak je
to s politickým projektem Víta Bárty doopravdy.
Jiří Kubík
zástupce šéfredaktora MF DNES

Důvod, proč šel do politiky: firma musí růst
Také jste si před dvěma lety mysleli, že do politiky vstupuje díky Věcem
veřejným nová krev a vše bude lepší? Z hesel, rozhovorů a propagačních
magazínů na nás vykukovaly nové tváře, mladé blondýny a známý televizní
reportér Radek John. Vypadalo to nadějně. Uplynuly dva roky a vše je jinak.
MF DNES zjistila, že Bárta nešel do politiky jen kvůli tomu, aby bránil
korupci a klientelismu, jak sám prohlašoval.
Už na podzim 2008 si Bárta uspořádal na zámku Chateau Mcely velkou
poradu, kde svým nejbližším spolupracovníkům z bezpečnostní agentury
ABL vysvětlil svou novou koncepci a strategii. Přiznal se, že se firma musí
rozpínat i do veřejného sektoru, a proto musí mít větší vliv v politice.
Protože o veřejných zakázkách přece rozhodují politici. Toužil po nových
zakázkách od radnic, nemocnic nebo úřadů.

Sledovač
„Infiltrujme se do prostředí klientů“
Uvěřili jste Bártovi, že jeho bývalá firma ABL nešpehovala politiky? A že to
není jeho metoda? Tak se totiž obhajoval, když MF DNES loni na podzim
poprvé informovala o sledování politiků na Praze 11 firmou ABL.
„Údajné důkazy, které předkládáte, jsou zmanipulovány. Mají mě jen
poškodit,“ říkal Bárta. To se vyjadřoval ke zveřejněným mailům, v nichž se
na špiclování pracovníci ABL domlouvali. Bárta zpochybňoval i autenticitu
fotek a videozáznamů ze sledovaček politiků.
Projděme si tedy autentický záznam z Bártova vystoupení v roce 2007, kdy
radil svým kolegům. MF DNES získala zvukovou nahrávku Bártova školení:
jaké metody používat, aby ABL získala nové zákazníky. „Infiltrujme se do
prostředí klientů. Musíme vědět, co dělají, s kým se stýkají. Jsou zákazníci,
u kterých tomu dám z fleku zelenou.“ Bártova slova.

Plánovač

Kolegy a klienty ABL dostal „všude“

Strategie, jak ABL stvoří Věci veřejné

Jsem proti klientelismu. Je mi cizí upřednostňovat zájmy jiných lidí jen proto,
že je znám nebo jsou mými přáteli. To říkal Bárta před rokem. Politiky, kteří se
takto chovali, označoval za dinosaury, s nimiž je potřeba zatočit.
Jakmile vstoupil Bárta do vlády, začal obsazovat véčkařské resorty svými
lidmi. A na důležitá místa ve státní správě přišli bývalí klienti Bártovy ABL.
Náměstkem ministra pro místní rozvoj se stal klient ABL Michal Janeba.
Do vedení České pošty přišel také klient ABL Miloslav Rut.
Na ministerstvo vnitra nastoupil člen vedení ABL Miroslav Zahálka a k ministru
školství dosadil Bárta bývalého manažera ABL Kryštofa Hajna.
Takových kontaktů je v říši Víta Bárty hodně.
Jakou má vlastně dnes moc a vliv? Kde všude má své lidi a známé? Pavouk
vztahů je obrovský.

Už na konci roku 2008 si Vít Bárta detailně naplánoval, jak vstoupí do
politiky. Přesně si vytyčil cíle a prostředky, jak jich dosáhne. Tuto svou
podrobnou strategii pro roky 2009 až 2014 představil manažerům své
agentury ABL. V ní popisuje ABL jako „ekonomickou základnu“, která bude
financovat „politickou mocenskou základnu“ – Věci veřejné. Vít Bárta to ve
strategii obhajuje větou „moc plodí peníze, peníze plodí moc“.
Obdivovatel Napoleona chápe politiku jako bojové pole. Hlavní kóty, jež
chce dobýt, vidí v Praze. Už tehdy si plánoval, že v komunálních volbách
2010 ovládne radnice Prahy 1 a 5 (povedlo se) a společně s ODS pronikne na
magistrát (nezdařilo se). V loňských parlamentních volbách očekával
vítězství ČSSD, protože plánoval „rozvoj vztahů s politiky ČSSD pro jejich
vládu v roce 2010“ (nevyšlo, sociální demokraté neuspěli).

Mystifikátor

Loutkář

Topolánka nesledoval. Ale vlastně sledoval

Jak dokáže „řídit“ šéfa Johna

Před dvěma lety se dostala Bártova ABL do podezření, že sledovala tehdejšího
premiéra Mirka Topolánka. Bárta to vehementně popíral. Jenže Topolánek byl
nekompromisní. „Vím, že se na mě sbírají kompromitující materiály. A že za
pořizováním snímků, které mě mají diskreditovat, stojí ABL,“ říkal tehdy Mirek
Topolánek.
Občas to politici mívají. Řeknou, že jsou pronásledovaní, a odvádějí pozornost
od skutečných problémů. Jenže v tomto případě měl Topolánek zřejmě dobré
informace. S odstupem času MF DNES získala videozáběry ze sledování
Topolánkova poradce Marka Dalíka. Na jedné sekvenci je vidět i Topolánek.
A kdo záběry pořídil? Detektivové bezpečnostní agentury ABL. Detailně
zmapovali jeden den Marka Dalíka: s kým se schází, s kým obědvá, s kým si
povídá... Co všechno soukromé očko dokáže natočit?

Radek John, bývalá spisovatelská, scenáristická a televizní hvězda, přijal od
bohatého Víta Bárty nabídku na překvapivé angažmá: stát se populární tváří
VV, která novou politikou stranu dotáhne do parlamentu.
Bonviván, milovník žen a kvalitního vína pozici přijal – a každodenní
nepříjemnou politiku rád přenechal pracovitému Bártovi.
Jeho roli loutky se občas vysmívají politici z ostatních stran. To, když vidí,
jak na schůzích kabinetu o návrzích vnitra nemluví šéf resortu John, nýbrž
daleko více ministr dopravy Bárta. Na vnitro dokonce k Johnovi poslal na
důležité posty několik kamarádů a zaměstnanců z bezpečnostních agentur.
Radek John se dokáže razantně chopit předsednické role pouze tehdy, když
Bárta chybí. Výsledkem je pokles jeho popularity – během roku se propadl
z první příčky nejoblíbenějšího politika až na patnáctou.

Učitel

Vyšetřovatel

„Dobrá“ rada: Holky, ty taky fungujou

Jak si dokáže zjistit, že mu někdo lže

„Korupce? Tak to ani náhodou. Nemravné návrhy? Nikdy. Jsme nejmravnější
stranou v parlamentu.“ I toto jsou slova Víta Bárty.
A teď realita.
Ze záznamu školení svých spolupracovníků v ABL, které má MF DNES
k dispozici, vyplývá opak. Bártovy metody, jak získat zákazníky, jsou
nevybíravé. Bárta prosazuje, aby se zjistilo o lidech vše, co dělají. Pak
je nutné získat je na svou stranu. Jak? Třeba tím, že jim nabídnete
drobné dárečky. Nebo právní pomoc. A když to nezabírá, klidně jim
slibte práci. A když budou zlobit, tak je „odevakuujete“ za prací
třeba do Ázerbájdžánu. „Jo, a holky. To funguje. To se
setsakramentsky vyplácí,“ říká. Takový byl Bárta učitel v ABL. Jaký
bude politik?
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Centrální mozek

Na internetových stránkách Víta Bárty je zajímavý citát. Bárta tam říká:
„Hus říkal žít v pravdě, Masaryk nebát se a nekrást. S úctou k nim
a občanům slibuji říkat pravdu a nekrást.“
To si vzal Bárta zřejmě hodně k srdci, když vstupoval do politiky.
MF DNES zjistila, že Bárta si v roce 2009 pořídil hlasový detektor lži. Nechal
si ve firmě ABL nainstalovat speciální software z Izraele. A tak pokud chce,
může podrobit takovému testu každého, s kým si telefonuje. Samozřejmě
aniž to dotyčný na druhé straně linky ví. Využívání přístroje stojí statisíce
ročně. Bárta dokonce zamýšlel, že analyzátor hlasu koupí přímo Věci
veřejné. Ale protože to nešlo, musel to udělat přes bezpečnostní agenturu
ABL. Pokud to Bárta skutečně používá, mohl by to někdy zkusit i na sobě...
Jak Bártův detektor funguje?

