Další schůzka příznivců filmového klubu „ Film
v úterý

a historie“ se uskuteční

8. 11. 2016 v učebně dějepisu od

Téma :

7:10 hod.

SSSR x USA III

(KGB x CIA a FBI ; 60.-90. léta 20. stol.)
Studená válka pokračovala s velkou intenzitou i v poslední třetině 20. století.
Tajné služby obou „supervelmocí“ se snažily zneškodnit protivníkovy agenty a získat
maximum informací o protivníkově armádě (= hl. jaderné zbraně, ponorky, letadla),
ale i o nových technologiích a vědeckých úspěších, které mohly mít vojenské využití.
V centru pozornosti tajných služeb byli zaměstnanci a diplomaté obou velvyslanectví (tedy v Moskvě i ve Washingtonu), ale rovněž důležití pracovníci sovětské mise při OSN (New York) či obchodníci a turisté (hlavně v SSSR). Agenti obou velmocí
operovali pochopitelně i v Africe, Asii i Latinské Americe. Byly to hlavně dodávky
amerických zbraní (1986 rakety Stinger), které na konci 80. let přinutily SSSR vyklidit okupovaný Afghánistán...
V dokumentu vystupují významní šéfové CIA (Milton Bearten) i KGB (Alexandr
Šomov a Rem Krasilnikov), vzpomínají na úspěšné i neúspěšné operace a hovoří
o nejvýznamnějších agentech, kteří způsobili SSSR (USA) velké škody:
P. Popov (zastřelen 1959 v SSSR),
generál D. Poljakov (zatčen po 18 letech!!! v roce 1986 a v roce 1988 byl
popraven),
Adolf Tolkačov (po roce 1977 vyzrazoval Američanům vojenská tajemství
- hl. plány letadel; zatčen 1985),
Rick Amis (od roku 1985 vyzradil SSSR řadu amerických agentů; zatčen
v USA až v únoru 1994),
John Walker (šifrant amerického námořnictva...).
Když se v roce 1991 SSSR zhroutil, zdálo se, že budou Rusko (nástupnický stát
SSSR) a USA v dalších letech spíše spolupracovat... Po Jelcinově éře (90. léta) ale
nastoupil do čela Ruska v roce 2000 imperiálně smýšlející prezident V. Putin, který
vzešel z prostředí KGB. Konfrontace mezi USA a Ruskem se brzy zase obnovila...
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