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TOMÁŠ TOMÁNEK

PRAHA Česká státní vyznamenání
letos s trochou nadsázky posbírají
slovenští miliardáři.

Jak LN zjistily, prezident Mi-
loš Zeman hodlá na sté výročí
vzniku republiky ocenit papíren-
ského magnáta Milana Fiľa.

Člen první desítky nejbohat-
ších mužů Slovenska mocně in-
vestuje i v Česku, kam před dvě-

ma lety přestěhoval svou firmu
Eco-Investment. Pro ni předtím
koupil bývalý klášter naproti praž-
skému Obecnímu domu. Hned ve-
dle navíc provozuje známé muzi-
kálové Divadlo Hybernia.

Jak už to touto dobou každoroč-
ně bývá, Hrad odmítá informaci
o chystaném vyznamenání byz-
nysmena potvrdit. Zároveň ji ale
ani nevyvrací. „Platí zlaté pravi-
dlo, že do 28. října nikdy otázky

na vyznamenání nekomentuji,“
odpověděl na dotaz LN preziden-
tův mluvčí Jiří Ovčáček.

Jeho nadřízený v pondělí ozná-
mil, že hodlá vyznamenat jiného
slovenského miliardáře, Pavola
Krúpu. Zakladatele finanční sku-
piny Arca Capital chce ocenit za
boj proti uhlobaronovi Zdeňku
Bakalovi. Ten je Zemanovým
a Krúpovým společným sokem.
Více čtěte na stranách 12 a 13

MICHAELA TĚŠÍNSKÁ

PRAHA Jen třináct procent čes-
kých seniorů neodešlo do pen-
ze, oproti tomu v severských ze-
mích pokračuje v práci více než
třetina starších lidí.

Podle odborníků se čeští šede-
sátníci ani nezamýšlejí nad tím,
že by mohli v zaměstnání zů-
stat. Populace ale nezadržitelně
stárne a trh práce se bez nich ne-
obejde. V roce 2030 bude každý
čtvrtý občan starší 65 let.

„Stát může seniory k pokračo-
vání v práci motivovat nebo je
od ní odrazovat. Ten český seni-
ory nemotivuje,“ myslí si Jiří Ša-
tava ze think tanku IDEA.

Podle ministryně práce Jany
Maláčové (ČSSD) Česko tento
problém řeší, je ale na začátku
cesty. Ekonom Šatava by záko-
nodárcům poradil tuto strategii:
„Včas seniory informovat o vý-
hodách práce v důchodovém
věku, případně ji více finančně
podporovat.“ Více na straně 2

ZBYNĚK PETRÁČEK

V ýraz odveta se v české
armádě běžně nepouží-
vá. Připomíná buď pra-

staré události v legiích (třeba
odvetu za útok na vlak s legio-
náři v Čeljabinsku v květnu
1918), anebo to, k čemu se dnes
raději nehlásíme („odvety“ na
německých civilistech v létě
1945). Až teď se s odstupem do-
vídáme o úspěšné odvetě
v Afghánistánu. Je to dobrá
zpráva z více důvodů.

Dokládá, že náčelník generál-
ního štábu nemluvil do větru,
když říkal, že nikdo nebude za-
bíjet české vojáky beztrestně.

Dokládá, že máme specialis-
ty ve stylu britských SAS, kteří
zvládnou i akce, jimž se ve svě-
tě říká „mimosoudní popravy“.
Tedy takové, kdy je lepší tero-
ristu zabít než riskovat soudní
tahanice s nejistým výsledkem
(či dokonce výměnu vězně za
rukojmí teroristů).

Dokládá, že čeští vojáci jsou
schopni zvládnout cílenou odve-
tu, aniž by zabili nevinné civilis-
ty v okolí (jak se to občas stává
při útoku dronů).

Ve vzduchu je snad jen jedna
otázka. Má stát úspěšné odvety
a cílená zabití zveřejňovat? Má
sám informovat o jejich průbě-
hu i výsledku? Nebo se má tvá-
řit, že se na takových akcích ne-
podílí, a zjišťování informací ne-
chat na novinářích? Na tuto
otázku není rychlá a snadná od-
pověď. Izrael, země v cílených
odvetách zkušená, volí druhou
možnost. Zásahy typu, jakým
roku 2007 zničil budovaný ja-
derný reaktor v Sýrii, pak hod-
notí asi těmi-
to slovy: Ob-
jekt, který
údajně ne-
existoval, už
skutečně ne-
existuje.

MARTIN SHABU

PRAHA „Nikdo nebude beztrestně
zabíjet české vojáky v Afghánistá-
nu,“ nechal se v srpnu slyšet ná-
čelník generálního štábu naší ar-
mády Aleš Opata.

Bylo jen pár dní po tragickém
incidentu nedaleko letecké základ-
ny Bagrám, kterou v zemi pod
Hindúkušem střeží česká jednot-
ka. Před šestičlennou patrolou se
odpálil sebevražedný útočník
a nechal za sebou tři mrtvé a dva
vážně zraněné. Na místě zemřeli
rotmistr Martin Marcin a desátní-

ci Kamil Beneš s Patrikem Ště-
pánkem.

Jak nyní zjistily LN, na slova
šéfa české armády brzy došlo. Na
základě zpravodajských informa-
cí od aliančních spojenců Češi vy-
pátrali, kde se pohybují teroristé,
kteří u přípravy útoku asistovali.
Zbývalo vybrat jednotku, která za-
útočí a pachatele zneškodní. Vol-
ba padla na 601. skupinu speciál-
ních sil generála Moravce z Pros-
tějova, která už v minulosti
v Afghánistánu působila.

Informaci o odvetě potvrdily
LN tři na sobě nezávislé zdroje.

„Šlo o poměrně rozsáhlou opera-
ci. Je to ale relativně delší doba,
co se to stalo. Při misi byl jeden
pachatel usmrcen a další zajat,“
řekl jeden z nich.

Získat bližší podrobnosti o celé
operaci je prakticky nemožné.

Všechna oficiální místa, která
o akci věděla, totiž mlčí – pre-
miér Andrej Babiš, ministr obra-
ny Lubomír Metnar, generální
štáb i americká ambasáda v Pra-
ze. Nikdo nechtěl záležitost, byť
jen v obecné rovině, komentovat.

Důvodem je údajně fakt, že pre-
miér Babiš zainteresovaným slož-
kám nařídil přísné mlčení o super-
tajné misi. Nutno podotknout, že
akce speciálních sil zpravidla ne-
potvrzují – až na vzácné výjimky
– ani ostatní země.

Do „repertoáru“ prostějov-
ských výsadkářů patří průzkum,
ale i operace „útočného charakte-
ru“ jako „eliminovat cíl, získat in-
formace, materiál nebo osoby“,
uvádí web jednotky. Mezi typic-
ké úderné akce náleží léčka, pře-
pad nebo navádění přesné munice
na cíl. Pokračování na straně 3
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Výjimečné osobnosti,
výjimečný film.

Hmyz jako zbraň
Americký vojenský projekt slibuje
rychlou a účinnou ochranu úrody
na polích. Jeho výsledky se ale dají
využít i ke zničení plodin na území
nepřítele. strana 16

Rittig a spol. se brání
Sto svědků a znalců. Minimálně
50 dnů jednání. Politicky citlivá jména.
Včera zahájený soud v kauze kolem
zakázek pro pražský dopravní podnik
ukázal, že půjde o jeden z největších
případů na rozhraní tuzemské politiky
a byznysu. strana 2
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Královská návštěva u protinožců. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan včera oficiálně zahájili návštěvu Austrálie.
Vévoda a vévodkyně ze Sussexu krátce po pondělním příletu do země oznámili, že na jaře čekají prvního potomka. V Sydney pár navštívil mimo jiné zoologic-
kou zahradu, kde otevřel výzkumné středisko a zastavil se u dvojice koal, jejichž mláďata po nich byla pojmenována. FOTO REUTERS

Zeman ocení dalšího miliardáře
Milan Fiľo patří mezi desítku nejbohatších Slováků. V Praze provozuje muzikálové divadlo
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Jak na nejčastější psychosomatické problémy
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Česko vymýšlí,
jak motivovat
seniory k práci

Nebylo to
beztrestně

SLOUPEK LN

Odveta za padlé vojáky
EXKLUZIVNĚ V LN: Prostějovští výsadkáři zneškodnili spolupachatele srpnového útoku na tři Čechy v Afghánistánu


