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Když aktivista soudí aktivisty
komplikace
Hledání spravedlnosti v kauze teroristického útoku na vlak může mít nečekané

VÁCLAV
DROZD
novina?

oncem dubna bude pokručo•
vat soudni líčeni s obvinenými z plánováni útoku na
vlak. V rámci operace Fénix policie
před dvěma lety zadržela víc než deset lidí. Tři z nich čeli obvinění z plá•
nováni teroristického útoku a (Ivč
ženy jsou obviněné z jeho nepřekažení.

Jaká jsou základní fakta?Skupinu

lidí. kteří se stýkali v uskupení Voice

of Anarchopacinsm kolem Petra

Sovy. infiltrovali v létě 2014 dva poli.
cejní agenti. Koncem léta začali dva
lidé ze skupiny, Petr Sova a Manin Ignačák. spolu s občmn agenty plánovat útok na vlak. Ten měl původně
proběhnout už na podzim, pak ho postupnč odkládali až na jaro 2015, kdy

policie všechny podezřelé zadržela.

soudni senát: soudkyně Ilnna Hrnčířová n dva pfisedĺcĺ „7.lidu". Jedním je
by lahve na vlak hodili, a tum lahve ve vcicjném prostoru neaktivní Joscí
Jambor, druhým pak velice aktivní
zakopali.
Petr Blahuš. jehoi účast na posuzováKdo operaci řídil?
ni aktivit politicky radikálnč profiloObžalovaní se hájí tím. že agenty po- vuných anarchistů vzbuzuje jisté po,
de:zírali a veškeré plánování mělo je• chybnosti.
diny účel: agenty donutit. aby se pro-

zxadili. Domnívali se prý, že dokud
nic nespáchají, nemohoubýt obviněni z trestného činu. Oba agenti naopak tvrdí. že se jim. tedy policii. po.

dařilo zabránit teroristickému útoku.
Soudni líčeni přináší řadu zajíma-

né, žádné písemné záznamy nemá

soud k dispozici. Rozpory mezi mezi
tím. co je na nahrávkách odposlechů.
a tím, co vypovídali Obuagenti, tak
nemá kdo vysvětlit.
O vině obžalovaných rozhodne
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Blahuš se prezentuje jako novinář, fo•
tograf a skaut. Třináct Icí pracoval
jako policisto, podle svých vlastních

upĺchlĺci potíebíí•
gvčtlovnt lidem.
ji pomoc,
Petr
útok
skutečnost. 'Ala ciiíôli

slov byl policejnínĺ radou v OOOZ,
má svůj cestovatelský blog ľiké je

fické formč tohoto média: četné citace šokující titulky neslouží líni tok
zpravodajství. juko propngoci .,neko•
ĺ
rcktniho pohledu nu svčť . Nnpľĺklíid
nedá
se
který
bordel,
„Cikánský
vydržet, Hodnč smutná reportáž
z Karviné” vypovídá mnohcłn vice
o tom. jaký je BlohuAůvvztnli k Romům (které označuje jako neplizpůso•
bivé), nežli o situaci Karviné, Poo imigroci, Aktiv•
dobnč Blahuš
ně se účastnil výcviku. kde se cvičil
v osvobozování rukojmích nqjntých
muslimskými fanatiky. kteří do CR
pronikli skrytč v současné uprchlické
vlně, n puk o tom napsal pro Pnrln•
mentni listy reportáž. která začíná slovy: .Zatimco se na Evropu valí jedna
druhou, politici
vlnn imigranti)
v rámci EU dlouho stále hlcdnjĺ (ičin•

toku,
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Dříve policista, dnes novinář

hrávkyodposlechôała nichž-kromč nich listů. Jeho texty odpoýĺdaji
výpovědi obou agentů stojí obžaloba,
jsou nekompletní. a hlavně nezahrnují obdobi před listopadem 2014, kdy
se útok začal plánovat. přičemž obhllovaní tvrdí. že iniciátory akce byli samotní agenti. Zmatek pŕinNejĺ i nejasnosti okolo toho, kdo policejní operaci řídil. Agenti i jejich řídící pracovnik jsou z Útvaru speciálních činnosti. Agenti řídícímu pracovníkovi pře.
dávali informace ústně a ten je telefonicky předával dál někomu z Útvaru
pro odhalování organizovaného zločinu (ÜOOZ). Konłu pŕesnč, je nejas-

í'led soudním

teror, nebo provokace agentů? Obh'ovanĺ

Přes umu obžalovaní spolu s agenty
udělali dvě zkoušky zápalných směsí,
vyrobili lahve, vytipovali místo, kde
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