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John šéfuje... jen když Bárta chybí
Majitel ABL si pro svůj politický projekt vybral bývalou televizní hvězdu Radka Johna a na ministerstvu vnitra ho nechal „obklíčit“ náměstky z bezpečnostních agentur

J

anek Kroupa, bývalý dlouholetý kolega Radka Johna a investigativní reportér jeho pořadu Na vlastní oči v televizi Nova, o nynějším šéfovi Věcí veřejných říká: „Pro mne svůj vstup do politiky
ospravedlní jedině tím, že jednoho dne
vyndá kameru a řekne: Všechno jsem to točil, chtěl jsem zblízka zdokumentovat, jak
politika vypadá uvnitř.“
Za měsíc to už budou dva roky, co John
buď skrytě natáčí, anebo spíše partajničí.
Vstup někdejší slavné tváře televize Nova
do politiky v květnu 2009 byl nečekaný.
Z pohledu Víta Bárty, tvůrce Věcí veřejných, však bylo jeho najmutí na práci předsedy geniálním tahem a výbornou investicí. Kovboje namixoval s mladými, krásnými dámami.
Vše se zhodnotilo přesně do roka. Koncem května 2010 z toho bylo téměř 11 procent hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny, 24 poslaneckých křesel a čtyři ministerské posty.
Radek John – ač hlavně moderátor Očí s
nezaměnitelným a často parodovaným
dramatickým projevem – se léta těšil pověsti statečného a spravedlivého lovce všech
zlořádů v Česku. Doma za to má vystaveno
11 diváckých cen TýTý coby osobnost televizní publicistiky.

báček. Nejčastější jsou prý jejich spory v
ekonomických a sociálních věcech, John je
více nalevo než Bárta a odmítá drastické
škrty.
Ovšem obtěžovat se nepříjemnou každodenní stranickou politikou bonviván nechce, to rád nechává na energickém a pracovitém Bártovi.
Roli plnohodnotného předsedy si užívá
na schůzích véček, kde Vít Bárta chybí. Třeba jako v únoru, když si na poslaneckém
klubu troufl seřvat Bártova velkého chráněnce, ministra školství Josefa Dobeše.
„Ty musíš bejt úplnej debil, když nevíš, že
focení nestojí 70 tisíc korun!“ vytýkal mu
předražené focení na státní účet.
Posměšky o loutce Johnovi tolik nevadily. Na neformálních předvolebních setkáních předáků VV se ostatní zapáleně bavili
o politice a o tom, jak vše změní; zatímco
jeho jako by to vůbec nezajímalo, ba nudilo, a spíše dával na odiv své znalosti o vínu.
Nanejvýš plánoval jednoduché, až populistické recepty, jak vymýtí zločin. Po nečekaném vstupu do vlády se pro Radka Johna
chystala nějaká „pohodička“ typově na ministerstvu kultury...
Bylo z toho exponované vnitro. Najednou byl viditelně zaskočen, jak moc coby
ministr a šéf koaliční strany musí pracovat.
V televizní debatě u Václava Moravce se
svěřil: „Trápím se, já makám jako divej.
Jsem na samé hranici. Neměl jsem jediný
volný víkend.“
Na stranické konferenci si zase povzdechl, že „delegáti měli jen deset minut na
oběd a vedení strany vůbec žádný“.

„Aspoň už nebudu vydíratelný“
Zafungovalo to i přesto, že Novu opouštěl
docela s ostudou. Odešel po aféře s předraženými státními zakázkami, které jeho pořad tolik kritizoval. Týkala se jeho angažmá
v čele představenstva firmy Ora Print, jež
vydělávala na výrobě předraženého časopisu pro zdravotní pojišťovnu VZP za 87 milionů korun, či zvěřinové kuchařky pro Lesy
ČR za čtyři miliony.
Tehdy na jaře si jel od afér odpočinout
se svou manželkou, herečkou Zlatou Adamovskou. Obdivovali krásy přírody v jihoafrickém Krugerově národním parku. Po návratu plánoval, jak „se bude zabývat jen
hezkými věcmi“ typu články o víně pro vinařské časopisy a reportáže z exotických
zemí. Jeho příznivci a čtenáři se těšili, že
zase bude psát knihy jako kdysi legendární
Memento či scénáře typu Bony a klid,
Proč? nebo Sněženky a machři.
Jenže místo „hezkých věcí“ přišel rozvod páru považovaného za vzorový; bulvár
byl plný článků o nemanželském dítěti, tajených milencích a milenkách.
„Aspoň už nebudu vydíratelný,“ prohlásil John poté, co vše prasklo.
Z té věty už znalci mohli tušit, do které
strany zamíří, když v květnu 2009 oznamuje vstup do politiky: „Jako známý novinář

jsem nemohl říkat své politické názory.
Teď jsem si řekl skvěle, konečně můžu říkat, co si myslím o politické situaci, která
je katastrofální. Pročítal jsem si volební
programy a tady, u Věcí veřejných, jsem si
řekl: To je strana, která by neměla pletichařit, a naopak spolupracovat s voliči.“
Milovník krásných žen, peněz a dobrého vína se stal předsedou véček.

Dostal notebook od ABL
Ačkoliv se Bárta snažil stavět zeď mezi
svou stranou Věci veřejné a svou bezpečnostní agenturou ABL, Radek John, odmítající pletichaření, musel od začátku vidět,
že to tak není.
Vybavení jeho kanceláře v sídle VV totiž
zařizoval člen představenstva (a pozdější
Johnův náměstek na vnitru) Miroslav Zahálka. „Pánové, zdravím, mám tady pro
Radka Johna hotový notebook. Nedostal
jsem info, jak to bude s umístěním NTBK
pro RJ a jak by měla být nastavena jeho bez-

Pod dohledem Radek John je
předsedou Věcí veřejných, šéfem
strany je Vít Bárta.
Foto: Jan Zátorský, MF DNES
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Rychlý propad
Radka Johna
62 %, duben 2010, 1. místo
je měsíc před sněmovními volbami
44 %, září 2010, 7. místo
přes léto doplatil na rychlý vstup
do vlády
36 %, leden 2011, 12. místo
vydupal si výměnu policejního šéfa
29 %, březen 2011, 15. místo
prosakují první informace o rebelech
ve VV
Zdroj: průzkumy agentury STEM

pečnost,“ psal Zahálka Jaroslavu Škárkovi,
který byl ve struktuře ABL veden jako jednatel „divize“ Věci veřejné.
Od kritiků se po Johnově vstupu do politiky hned objevilo mnoho nehezkých přezdívek a příměrů – například „televizní
hvězda s prošlou zárukou“.
Nejčastější však byla přezdívka „Bártova
loutka“, když se ukázalo, že je jen tváří na
billboardy, ale podpisové právo statutárního zástupce strany mu Bárta nesvěřil.

„Trápím se, makám jako divej“
Politolog Jan Kubáček, který se stal Johnovým poradcem a zároveň hlavním ideologem VV, to opakovaně vyvrací. Vztah John
– Bárta se snaží přirovnat ke spolupráci
Karla Schwarzenberga s Miroslavem Kalouskem v konkurenční TOP 09.
„Také se může opřít o popularitu u drtivé většiny straníků, těší se u nich morální
autoritě a v zásadních věcech si stejně jako
kníže dokáže bouchnout do stolu,“ říká Ku-

Mluvíte pravdu? Bárta na to má detektor lži
Bárta v roce 2009 rozhodl, že bude používat hlasový detektor lži. Chtěl, aby ho koupily přímo Věci veřejné. Nakonec jej pořídil na firmu ABL
PRAHA Představte si takovou situaci: ministr Vít Bárta se rozhodne zavolat šéfce
poslaneckého klubu Věcí veřejných Kristýně Kočí a chce s ní konzultovat jistý problém. Zcela hypoteticky, jen pro modelový příklad, si vezměme nejčerstvější téma:
rebelii části poslanců véček. Bárta se Kočí
bude ptát, jaké jsou její další úmysly...
Normálně by Bárta vzal mobil, zmáčkl
rychlou volbu, pod kterou má Kočí uloženou v mobilu, a mluvil by.
Jenže se může stát, že Bárta udělá ještě
jeden technický detail. Těsně před vytočením čísla volajícího vymačká speciální
kombinaci: 234032… A zmáčkne hvězdičku. A teprve pak vytočí číslo na Kočí.
Hovor proběhne jako obvykle. V telefonu je slyšet hlas Bárty a Kočí. Nikdo nezaznamená žádnou zvláštnost. Tak proč ta
zvláštní kombinace čísel a hvězdička?
Jde o napojení na zvláštní software, který rozezná, jestli zpovídaná osoba mluví
pravdu, nebo lže. Ano. Jde o analyzátor
hlasu, neboli hlasový detektor lži.
Jestli si Bárta takhle testuje současné politiky a své spolustraníky, není zřejmé. Důkazy na to nejsou. Jisté je, že ABL si tento
přístroj v roce 2009 pořídila a Bárta rozhodl, že jej budou využívat i pro potřeby Věcí
veřejných.

Dodavatel: dnešní náměstek Moroz
Bárta miluje jakékoli výdobytky techniky a
obzvláště se vyžívá v novinkách „zpravodajské techniky“.
Využívání detektoru lži v politice je však
sporné a minimálně neetické. Bárta začal
uvažovat o nákupu analyzátoru hlasu už
koncem roku 2008. Ale až po roce dospěla
složitá jednání s izraelským výrobcem ke

zdárnému konci. Přístroj vyrábí izraelská
firma Nemesysco a v České republice ho
může prodávat spřátelená bezpečnostní
agentura Moroz & Partner.
S ní nakonec ABL v prosinci 2009 uzavřela smlouvu o nákupu analyzátoru hlasu. Tuto firmu tehdy vedl Michal Moroz,
který je dnes náměstkem ministra vnitra
Radka Johna.
Bárta původně dokonce uvažoval, že
přístroj koupí přímo strana Věci veřejné.
Moroz mu však oznámil, že to takhle přímo nejde.
„Máme přísný zákaz to prodávat politickým stranám nebo pro politické účely. Lze
to dodat jen pro bezpečnostní sektor a prevenci. ABL nám projde, ale Věci veřejné
ne,“ oznámil Moroz v červnu 2009.
Tak to Bárta nechal koupit na svou firmu ABL. „Detektor lži pro telefonní komunikaci dostane do užívání detektivní divize ABL D60, ale bude i pro potřeby VV,“
sdělil Bárta svým nejbližším spolupracovníkům.

Software z Izraele
Pokud se přístroj využívá i k politickým
účelům, je to nejen porušení pravidel izraelské firmy, ale i značně problematické.
Soukromé hovory by se nahrávat neměly.
Z Věcí veřejných byli o možném využívání tohoto prostředku od samého začátku informováni ještě Bártova pravá ruka
Josef Dobeš, dnes ministr školství, hlavní
ekonom véček a poslanec Radim Vysloužil
a bezpečnostní expertka strany Markéta
Vojtíšková.
I se školením vyšel celý systém na 558 tisíc korun. S tím, že každý další rok se musí
platit 300 tisíc korun za licenci. Smlouva

FAKTA

Co je hlasový detektor lži
Detektor hlasu byl původně vyvinut
v Izraeli k tomu, aby se poznalo, jestli
mluví pravdu žadatelé o sociální dávky.
Systém je založen na analýze emocí
hlasu. Nezkoumá tedy obsah sdělení, ale
hlasovou frekvenci. V tom se liší od
klasického polygrafu, tedy detektoru lži,
který hodnotí změny frekvence
srdečního tepu, dechu, změny krevního
tlaku a odporu pokožky.
Izraelská technologie firmy Nemesysco
tak zjistí, jestli zpovídaný člověk měl v
hlase stopy emocí, které jsou typické pro
situaci, kdy člověk klame nebo něco
skrývá.
Produkt využívají kromě policejních
služeb třeba i pojišťovny. Ve Velké
Británii se zvýšil počet odhalených
pojistných podvodů o dvacet procent.
Michal Moroz, který v Česku produkt
nabízel, v červnu 2010 v Právu řekl: „Za
dva roky, co produkt nabízíme, máme již
několik privátních uživatelů. O koho jde,
ale nemohu uvést.“

s Morozovou firmou byla podepsána v prosinci 2009. Hned poté přijel do Prahy specialista z Izraele Asaf Bar Ilan a zaškolil
Bártovy podřízené s tím, jak se dá systém
využívat. Hovor, jehož obsah se izraelským softwarem analyzuje, se musí nejdříve nahrát. Což se děje tak, že se vyťuká
správná kombinace předčísel. Hovor se
přesměruje do počítače, který je umístěn v
centrále ABL, a software ho během pár minut vyhodnotí. A dotyčnému, který hovor
vedl, přijde do pár minut SMS zpráva, jaký
byl výsledek. Tedy jestli člověk na druhé
straně aparátu lhal, nebo mluvil pravdu.

Opatrný Dobeš: Je to moc drahé
Jediný skeptik, který dával Bártovi najevo,
že využívat takový přístroj nebude úplně
vhodné, byl Josef Dobeš, dnes ministr školství. Dobeš je povoláním psycholog, takže
k tématu měl co říct. Soustředil se i na finanční náročnost projektu.
„Jsem lehký skeptik. Detektor zřejmě
snímá hlas a míru emoce. Ale dnes jsou i
propracovanější detektory opouštěny. Ty
měří sofistikovaněji třeba kožní odpor.
Nyní je všeobecný trend, že podvodníci i
toto dovedou ovládat a oklamat i tyto sofistikovanější přístroje. Natož dokázat ovládnout emoce v hlase – to dokáže průměrný
podvodník. Takže mi to připadá neúměrné k ceně,“ sdělil v roce 2009 člen vedení
ABL Dobeš svému šéfovi. Bárta na Dobeše
nedal. Přístroj koupil a začal používat...
Takový je svět Víta Bárty.
P.S. Jindy sdílný Vít Bárta se k žádné z informací získaných MF DNES nevyjádřil.
Týden domluvený rozhovor zrušil, na otázky zaslané mailem nereagoval.
Jaroslav Kmenta

Obklíčen detektivy na vnitru
Pověst Bártovy loutky získal John i u koaličních partnerů, když na schůzích vlády či
K9 k problémům vnitra nemluvil on, ale daleko více ministr dopravy.
Ten mu také do úřadu poslal na klíčové
posty „bodyguardy“, tedy zaměstnance a
kamarády z bezpečnostních agentur do náměstkovských křesel – Michala Moroze a
Miroslava Zahálku, který kvůli zdravotním
potížím už odešel.
Radek John si mezitím dál rozvíjel image poplety, třeba když se na tiskové konferenci rozohňoval jako kdysi v televizních
Očích nad aférami, ale spletl si stíhačky Gripen s obrněnými transportéry Pandur.
Před televizními kamerami ho musel profesorsky opravit premiér Petr Nečas.
Uvidíme, kdy a jak skončí politická kariéra vymítače dinosaurů, který stejně jako
oni jezdí na recepce služební limuzínou s
majáčkem a vrtulníkem létá dekorovat vyznamenané policisty.
Václav Dolejší
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Historie Věcí veřejných
2001
Strana byla založena v Praze 1 jako
iniciativa vystupující proti podivné
privatizaci obecních bytů v městské části.
V čele se Stanislavou Moravcovou bojují
také proti rušení nočního klidu a
neoprávněnému parkování aut v
parkovacích zónách v centru města.
2002
Partaj známá pouze v Praze na Malé
Straně a v přilehlém okolí získává ve
volbách v roce 2002 jedno křeslo v
zastupitelstvu městské části Praha 1.
2004
Do VV přicházejí první lidé spojení s Vítem
Bártou a jeho partnerkou Kateřinou
Klasnovou. Nostalgičtí zakladatelé
odcházejí, stranu přebírají Bártovi lidé.
2006
Véčkaři získali v zastupitelstvu první
pražské části 22 procent hlasů a stali se
druhou nejúspěšnější stranou. Vznikla zde
však koalice bez Věcí veřejných mezi ODS
a stranami ED, ČSSD. Úspěch slaví také
buňky véček v Černošicích a Kostelci.
2008
Vznikla buňka Věcí veřejných v Praze 5,
kde bojují proti neoblíbenému starostovi
ODS Milanu Jančíkovi. Bárta už vymýšlí
strategii na další posílení pozic.
2010
Šéfem strany se stává Radek John a ve
sněmovních volbách v květnu 2010 VV v
čele s ním získaly nečekaných 11 procent
hlasů. Je z toho 24 poslaneckých křesel a
čtyři ministerské posty.

