
l BBIISS vv pprroossiinnccii ppřřiipprraavviillaa zzpprráávvuu
oo bbeezzppeeččnnoossttnníícchh rriizziikkáácchh nnaaššíí zzeemměě..
TToo,, ccoo pprroonniikklloo nnaa vveeřřeejjnnoosstt,, zzvveeddlloo
mmnnoohhéé zzee žžiiddllíí.. JJaakk vvááss??

Myslíte jistě především na laické
mentorování vzdělávacího procesu.
Ano, BIS si tím sama říká o doučo-
vání, jenže – kde se mohou vzdělávat
zpravodajci? Kdo je poučí, a zejmé-
na jejich ředitele, který je na okamži-
té odvolání, když neví, že zákonná
působnost BIS nemůže zasahovat
do kompetencí ministerstva školství? 

Jistě, příslušníci zpravodajských
služeb jezdí porůznu po světě a učí
se rutinu, tedy jak dobře dělat zpra-
vodajské řemeslo, ale nikde se nedis-
kutuje, proč ho vlastně dělat. Jaká je
úloha a postavení zpravodajské služ-
by. Protože takové otázky se nekla-
dou – a to je znak totalitně směřují-
cích služeb. Zažil jsem však i velmi
svobodné zpravodajce, kteří si právě
takové otázky kladou, a překvapivě
se jejich původ zdaleka nekryje
s tím, co mediální mainstream nazý-
vá demokratickými zeměmi. 
l PPookkllááddááttee ttaakkéé úúddaajjnnéé aakkttiivviittyy
zz ČČíínnyy zzaa zzvvýýššeennéé nneebbeezzppeeččíí pprroo
nnááss??

Ve zprávě BIS je jedna okolnost,
která ji zcela kompromituje a ukazu-
je, že vedení služby opravdu nemá
zdání o tom, jak by měla fungovat
zpravodajská služba suverénního
a demokratického státu. Oni totiž
takzvaně zpředmětnili hrozby, jiný-
mi slovy, někdo je naučil, že nebez-
pečné je Rusko a Čína, a oni to
papouškují, ani nevědí proč. 

Jinak by se totiž zeptali – a zpravo-
dajec, který se neptá, je bezcenný –
na to, proč jsou Rusko a Čína nebez-
pečné. A ten jejich politruk by jim
řekl, že dělají špatné věci, a které to
jsou. A zvídavý zpravodajec – proto-
že když někdo není zvídavý, není to
zpravodajec – by se zeptal, jestli jsou
nebezpečné i jiné země, když dělají
stejné nebo podobné věci.

Z BISky by takový zvěd asi hned
dostal padáka, soudím podle té
výroční zprávy.

K vaší otázce: Čínské aktivity jsou
nebezpečné jako jakékoliv jiné akti-
vity kohokoliv, které by ohrožovaly
ekonomické zájmy České republiky.
Zpravodajci hodní toho označení

totiž znají výrok svého emeritního
amerického kolegy »hledejte stopu
peněz, vše ostatní jsou ideologické
žvásty«.
l JJaakkoo ddoottvvrrzzeenníí ssee ppooččááttkkeemm ttoohhoo--
ttoo rrookkuu oobbjjeevviilloo oobbvviinněěnníí nnaappřř.. ččíínn--
sskkéé ffiirrmmyy HHuuaawweeii.. JJee pprrýý zzvvýýššeennýýmm
rriizziikkeemm aa bbuuddeemmee mmuusseett hhlleeddaatt jjiinnéé
ddooddaavvaatteellee.. MMyyssllííttee,, žžee mmaajjíí nnaaššii
rroozzvvěěddččííccii pprraavvdduu,, aanneebboo jjddee jjeenn
oo ddaallššíí eettaappuu oobbcchhooddnníí vváállkkyy mmeezzii
ČČíínnoouu aa UUSSAA aa nnaaššee rroozzvvěěddkkaa ssee jjeenn
ppoossttaavviillaa nnaa jjeeddnnuu ssttrraannuu??

Napovídáte dokonale, o nic jiného
ani jít nemůže. Kdyby byl NÚKIB
(Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost) dotázán,
jakými produkty doporučuje nahra-
dit výrobky Huawei, byl by asi
v koncích, protože většina nečín-
ských alternativ prý využívá čínské
součástky. Je-li to opravdu tak,
potom platí verze o čínském nebez-
pečí všeobecně a my se můžeme leda
tak vrátit k ručně přepínaným tele-
fonním ústřednám a psacím strojům.

Zbývá tedy jen ta obchodní válka
a náš devótní příklon k tomu, že
budeme kupovat výrobky americké,
abychom jim trochu vylepšili špat-
nou obchodní bilanci. 

Tomu napovídá i skutečnost
(pokud tedy nejde jenom o zoufale
neprofesionální práci vedení
NÚKIB), že ono osočení Huawei
bylo provedeno veřejně a zasáhlo
především soukromé klienty. Kdyby
to byla záležitost bezpečnostní, pro-
váděl by se bezpečnostní audit už
dávno, ale pouze u prvků kritické
infrastruktury, a diskrétně, ne-li
přímo utajeně.

Jsem zvědav, jestli se Huawei
obrátí na mezinárodní arbitráž, pro-
tože v tomto případě soudím, že by
měli značnou šanci na to, aby nás
řádně potrápili.
l AAllee nneejjvvííccee mměě zzaauujjaall eexxkkuurrzz pprraa--
ccoovvnnííkkůů BBIISS ddoo mmiinnuulloossttii.. PPrrýý ddoossuudd
jjssmmee ššppaattnněě vvyykkllááddaallii dděějjiinnyy aa jjeeššttěě
nnyynníí jjee uuččíímmee ppooddllee ssoovvěěttsskkééhhoo ppoojjee--
ttíí.. PPoocchhooppiill jjssttee,, ccoo jjee ttoo vvůůbbeecc oonnoo
ssttáállee ppřřeettrrvváávvaajjííccíí »»ssoovvěěttsskkéé ppoojjeettíí««??
JJáá bboohhuužžeell mmoocc nnee..

Já bohužel tuším příšernou věc, že
se ti hoši nevědomky, nebo ti zločinci
vědomě, zapojují do procesu, který
zlehčuje hrůzy nacismu a historicky

se ho pokoušejí vyvinit.
V podstatě se tak dopouště-
jí popírání holokaustu.
Sovětský režim nebyl vzo-
rem humanity, ale nenajde-
te tam nic takového, jako
byla konference ve
Wannsee 20. ledna 1942,
kde bylo rozhodnuto o prů-
myslovém vyvražďování
určených etnik. 

A ještě něco. Onen §405
trestního zákoníku má nad-
pis Popírání, zpochybňo-
vání, schvalování a ospra-
vedlňování genocidia. Jak
se ale stavět k Ukrajině,
kde jsou ti, kteří se podíle-
li na holokaustu, oslavová-
ni a prohlašováni národní-
mi hrdiny? Našim zákono-
dárcům zřejmě ani v nej-
horším snu nepřišlo nut-
ným zakázat oslavu geno-
cidia.

Zločiny banderovců
a dalších ukrajinských »hrdinů«
proti československým občanům
byly pak nechutným současným
ministrem zahraničí Petříčkem pro-
hlášeny za »vnitřní věc Ukrajiny«?!
Odpusťte tu expresi, ale budu v této
souvislosti citovat výrok německého
malíře Maxe Liebermanna z třicá-
tých let: »Nemohu toho tolik sežrat,
kolik se mi toho chce vyblít.«
l AAllee ppřřeeccee jjeenn,, uuččíí ssee nnaaššee dděějjiinnyy
sskkuutteeččnněě ššppaattnněě??

Samozřejmě, že se vyučují obtíž-
ně, nesnadno se i učí. Je toho příliš
mnoho a jen ti nejlepší kantoři dove-
dou dětem načrtnout základní osno-
vu, kterou si pak později podle své
píle a schopností celý život zahušťu-
jí, protože vědí, že tomu poznávání
nikdy není konec.

Je mnoho věcí například ve XX.
století, které jsou zamlčovány, pře-
stože se o nich tu a tam píše. Ti, na
něž poukazují, jsou ale zticha, aby
těmto kritikám nedodali publicity.

A zase – jde o peníze. Je zajímavé
sledovat, kdo všechno na válce vydě-
lal. Pro mne je otřesnou skutečnost,
že na konci Světové války bylo na
americkém ministerstvu financí na
tři tisíce vyšetřovatelů, kteří se zabý-
vali porušováním amerického záko-
na zakazujícího obchod s nepřítelem
– tehdy nacistickým Německem,
proti němuž rukovali mladí Američa-
né!!

Tak o tom se neučí. Ani o hospo-
dářských vztazích nacistického
Německa před válkou. I se Sovět-
ským svazem! A o různých němec-
kých bilaterálních smlouvách. Neje-
nom o Molotov-Ribbentrop, ale
třeba o té předcházející, německo-
polské z roku 1934. O té neslyšíte
mluvit téměř žádné historiky. Ani ty
naše, údajně vyučující »po sovět-
ském způsobu«.
l AAuuttoořřii zzpprráávvyy kkoonnkkrreettiizzuujjíí jjeenn
nnaaššee sslloovvaannooffiillssttvvíí aa sslloovvaannsskkéé
zzaamměěřřeenníí nnaaššíí ppoolliittiikkyy aa lliitteerraattuurryy
vv 1199.. ssttoolleettíí aa vv pprrvvnníí ppoolloovviinněě ssttoollee--
ttíí ddvvaaccááttééhhoo.. BByylloo ttaakkoovvéé ppoojjeettíí
oopprraavvdduu llžžiivvéé??

Opakuji, že mnoho příslušníků
BIS by asi potřebovalo doučování,
a jiní zase trochu odvahy, aby se
proti takovým zjevným bludům
postavili. 

Ale na druhou stranu dobře, že tu
debatu o historii vyprovokovali,
i když sami v ní musí dopadnout
hrozně. Ale budiž to lekce i pro ně,
aby více spolupracovali s akademic-
kým prostředím a sami se nenechá-
vali svést nějakými módními ideolo-
giemi nebo trochu pubertálním obra-
zoborectvím.
l NNeecchhááppeettee ttoo vvššee jjaakkoo úúttookk nnaa
ssaammoottnnééhhoo PPaallaacckkééhhoo aa TT.. GG.. MMaassaa--

rryykkaa,, kk nněěmmuužž ssee ssoouuččaassnnýý rreežžiimm
sslloovvyy hhlláássíí??

Útok na T. G. Masaryka vidím
zejména v praktické rovině politické,
protože církevními restitucemi jsme
zcela popřeli jeho pojetí, které dlou-
hodobě prosazoval a nestačil dokon-
čit. Prohráváme boj o dědictví TGM,
a odkazování se na něj současnou
politickou garniturou pokládám ve
většině případů za velmi pokrytecké.

Masaryk církev respektoval, ale
nikoliv podnikatele s náboženstvím.
Posledních třicet let o církvích ale
neslyšíte jinak než v souvislosti
s majetkem a penězi.

Přitom poslanec ODS Jan
Schwippel mi kdysi v rozhovoru
řekl, že námitka nemožnosti posou-
dit jednotlivé restituované majetky
byla vylhaná, protože v Maďarsku
to zvládli. Možná jsou gramotnější,
možná se nenechali uplatit či
zastrašit.

Mrzí mne, že se židovská obec
dala počátkem devadesátých zlákat
ke společnému postupu církví. Po-
skytla jim totiž těch šest milionů
svých obětí jako vrtnou korunku pro
tunelování státního majetku. Kdyby
měla katolická církev zdůvodňovat
své jednotlivé nároky, dopadlo by to
zcela jinak. Nezapomeňme na různé
podivnosti, které se kolem církev-
ních restitucí odehrály.

Ani Vatikán prý není nadšen
z tohoto způsobu vyrovnání katolic-
ké církve se státem. Církev nemá
zkušenosti se správou takových
majetků, a o většinu z nich přijde.
Navíc honba za majetkem samozřej-
mě není teologicky zdůvodnitelná.
A až bude oškubaná církev úplně
odloučená od státu, politická vůle
nějak jí pomoci už nebude.

Já však v tomto bodě vidím naději
na možnou resuscitaci té církve,
které je možno si vážit. Církve slou-
žící a spolucítící, církve v politickém
smyslu bezmocné. A v tomto je
podle mě pointa – nyní jde církvi
o politickou moc. Ale kdyby byla
uzákoněna daňová asignace (pře-
směrování části daní, které již beztak
platíme), poskytlo by to lepší obrá-
zek o tom, jak skutečně mocná je cír-
kev. Ale kdyby místo daňové asigna-
ce se platila církevní daň (tedy dob-
rovolná daň navíc), jako, tuším,
v Německu, to by se nemoc církve
ukázala v celé nahotě.
l ŘŘeekknněěttee,, pprroočč vvůůbbeecc ttaakkoovvýý
úúttookk?? VV zzáájjmmuu kkoohhoo?? NNeebboo jjddee jjeenn
oo ttoo,, žžee nněějjaakkýý »»mmyysslliitteell«« ssee cchhccee
zzvviiddiitteellnniitt??

V BIS vždycky existovali takoví
aktivisté charakteru poúnorových
svazáků, kterým bych se tehdy
nechtěl dostat do rukou. Podle té

zprávy odhaduji, že tam jsou dodnes,
anebo vychovali své následníky.
A jsou tak agresivní, že mnoho lidí
z vedení BIS jejich ideologickým
eskapádám radši neodporuje. Někte-
ří ideologicky kovaní z vedení BIS
tomu všemu ovšem věří, protože to
má kladný vliv na kariéru. Jako
kdysi, co si budeme povídat.

Nesmíte ovšem zapomenout, že
v BIS je mnoho příslušníků, kteří
pracují v oblasti ochrany ekonomic-
kých zájmů a terorismu, a jsou dobří!
Většinou ale nepatří k těm okázale
ideologicky profilovaným, ani na to
nemají čas, mají mnoho práce. Jako
všude, co si budeme nalhávat.
l ČČeettll jjsseemm vv ttééttoo ssoouuvviisslloossttii nnaa
jjeeddnnoomm wweebbuu,, kktteerrýý ssnnaadd ppoocchháázzeell
zz ddííllnnyy nnaaššiicchh »»zzvvllááššttnníícchh sslluužžeebb««,,
žžee úúddaajjnněě cceellýýcchh ssttoo lleett jjssmmee bbyyllii
vvyycchhoovváávváánnii ššppaattnněě.. PPrrýý,, vvyyrroozzuumměěll
jjsseemm,, nneebbyylloo pprraavvddoouu,, žžee nnáášš jjaazzyykk
ttrrppěěll aa žžee bbyyllaa ssnnaahhaa hhoo ppoossttuuppnněě
vvyyttllaaččiitt aa nnaahhrraaddiitt nněěmmččiinnoouu,,
aa ppookkuudd bbyy bbyylloo zzaacchhoovváánnoo RRaakkoouuss--
kkoo,, bbyycchhoomm ssee rryycchhlleejjii pprroopprraaccoovvaallii
kkee ssvvěěttoovvoossttii.. PPrroossttěě jjddee pprrýý
oo mmýýttuuss.. AA jjaakkoo ss ttaakkoovvýýmm mmáámmee
zzaacchháázzeett aa kkoonneeččnněě zzaauujjmmoouutt
»»sspprráávvnnéé aa pprraavvddiivvéé ppoozziiccee««.. OOpprraavv--
dduu ttoo mmoohhoouu aauuttoořřii ttěěcchhttoo mmyyššlleenneekk
mmyysslleett vváážžnněě??

Já se obávám, že všechny tyto
a podobné myšlenkové experimenty
jsou myšleny vážně. Opravdu tam
jsou tací lidé, kteří nejsou schopni
sami sobě být oponenty a věci zvažo-
vat a poznávat nedostatečnost svého
poznání, a tudíž být ještě pilnějšími
a pokornějšími. Takoví lidé ovšem ve
zpravodajských službách nemají být. 

Tam mají být lidé, pro něž je pres-
tižní záležitostí něco důkazně vyfut-
rovat a poslat to »nahoru«, ať se s tím
Babiš a spol. popasují. Oni často
říkají, že v té vládě to nemají třeba
komu dát, jako v té smutně proslulé
kauze Bém + Janoušek. Ale oni
nejsou vůbec vynalézaví, dávno
mohli poznatky regulérně předat
trestněprávním orgánům – a navíc,
čeho se bojí, když podepsali přísahu,
že nasadí i vlastní život?
l CCoo bbyycchhoomm pprroottii ttaakkoovvýýmm ppookkuu--
ssůůmm mměěllii dděěllaatt?? JJaakk ssee bbrráánniitt??

Je třeba využít zkušeností mnoha
emeritních profesionálů z různých
oborů, jak zpravodajských, tak bez-
pečnostních, obranných a diploma-
tických – a zejména finančních,
abych byl konzistentní. Moje idea je
něco podniknout v tomto směru,
něco podobného, co mají už dlouho
na Slovensku (Asociace bývalých
zpravodajských důstojníků). Posky-
tují své zkušenosti, konzultace a kaž-
doročně organizují sympózium pro
veřejnost (politiky, studenty, média). 

Politici se totiž podle demokratic-
kého principu poměrně rychle střída-
jí ve funkcích, a třeba parlamentní
dohled nad zpravodajci se nestačí ani
pořádně s problematikou seznámit,
a už jim končí mandáty. Jiní to řeší
stylem »moře po kotníky«, že tam
přijdou a začnou na živé organizaci
zčerstva zkoušet uplatňovat své neo-
třelé nápady. Pak je snad lepší, když
s těmi aktivitami za celý svůj mandát
pořádně ani nezačnou.

To, co mám na mysli, je dosažení
určité kontinuity, což předpokládá
formulování určitých »zemských
zájmů« širším politickým spektrem,
které pak zůstanou mimo politické
škorpení a mají šanci se kultivovaně
rozvíjet.
l PPrroommiiňňttee,, aallee nneenníí ttoo uuttooppiiee??

Utopie? Připomenu jiný citát,
který mám moc rád: »Neměli
bychom mít příliš utopická očekává-
ní. Vždy bychom však měli mít uto-
pické hodnoty a vize.«
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Rozhovor s politickým analytikem Janem Schneiderem

Laické mentorování je škodlivé

Přečtěte si...
l Dnešní nerevoluční podmínky

l DějeBIS Martina Komárka, 
tentokrát o římské církvi

l Krize ve Venezuele jinak

Radiologický asistent Michal Fronc ukazuje návštěvníkům CT praco-
viště při dni otevřených dveří, který uspořádal v sobotu Masarykův onko-
logický ústav v Brně. Akce má pomoci odbourat obavy těch, kteří se zdrá-
hají jít na vyšetření a mají strach z nemoci samé. FFOOTTOO -- ČČTTKK//IIggoorr ZZEEHHLL


