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Chovance čeká výslech
kvůli aféře v rozvědce

ZJIŠTĚNÍ LN: Exministra vnitra se chtějí vyšetřovatelé ptát na stamiliony, které utratila tajná služba
MARTIN S H AB U
PRAHA Jde zřejmě o nejdelikátněj-

ší případ, který v současnosti rozplétá tuzemská justice. Vyšetřovatele zajímá, za jakých okolností
tajná služba – Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – nakoupila šest odposlouchávacích
zařízení známých jako Agáta
a proč investovala do soukromé
firmy CyberGym Europe.
V kauze by měl přitom vypovídat i bývalý ministr vnitra Milan

Chovanec (ČSSD). Mlčenlivosti
jej pro tyto účely zbavil podle
dvou na sobě nezávislých zdrojů
LN jeho nástupce Lubomír Metnar (za ANO). Šlo o jedno z posledních rozhodnutí, které ve
funkci učinil.
Případ provází přísné utajení,
což potvrzuje i šéfka vrchních
pražských žalobců, kteří jej dozorují. „Platí, že úkony trestního řízení nekomentujeme,“ uvedla
včera Lenka Bradáčová. Sám Metnar na dotazy LN nereagoval.

Co zajímá vyšetřovatele?
nákup šesti
odposlouchávacích
zařízení Agáta
investice do soukromé
firmy CyberGym Europe
Rozvědka spadá pod ministerstvo vnitra i do jeho rozpočtové
kapitoly. Metnar, který v nynějším kabinetu přesedlal na post mi-

nistra obrany, v lednu nařídil její
hloubkový audit. Následovalo
trestní oznámení kvůli údajně nehospodárnému nakládání s prostředky ve výši až tři čtvrtě miliardy korun. V květnu pak Metnar
postavil ředitele tajné služby Jiřího Šaška mimo službu.
Exministr Chovanec, který Šaška do funkce navrhl, ale tvrdí, že
za hospodaření rozvědky nenese
odpovědnost. „O tom, co pan ministr podepisuje (zproštění mlčenlivosti – pozn. red.), informaci ne-

mám. Ale je mi známo, že žádný
český ministr vnitra nemá ze zákona právo řídit ani kontrolovat
hospodaření ÚZSI,“ napsal LN
Chovanec.
V zákoně o tajných službách je
nicméně uvedeno, že šéf ÚZSI odpovídá ministrovi vnitra. „Kdyby
se o to ministr zajímal, musela by
mu rozvědka říci, na co peníze potřebuje. Fakticky patří pod ministerstvo vnitra,“ říká bývalý šéf tajné služby Karel Randák.
Pokračování na straně 3

Fotbalista: Jste rasisti,
za Německo už nehraju
ROBERT S CH US TE R
BERLÍN Jedni jásají, druzí ho kriti-

zují. Nedělní oznámení německého fotbalisty s tureckými kořeny
Mesuta Özila odejít z reprezentace vyvolalo v Německu značné
vlny. Devětadvacetiletý záložník
londýnského Arsenalu byl dlouhou dobu považován za příklad

BRNO Jmenoval se Enoch, respektive Henoch. Byl otcem Metuzalémovým a podle biblické knihy
Genesis se dožil 365 let, než si jej
Bůh – živého – vzal na nebesa.
A stejně, ENOCH, se teď nazývá obří vědecký projekt za 688 milionů korun, na němž se podílejí
moravští vědci z pětice ústavů
v Brně, Olomouci a Ostravě.
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Poznámku čtěte na straně 8

M ICHAL PAV EC
PRAHA Češi dnes mohou létat
z Prahy bez přestupu do New
Yorku, Soulu či Šanghaje. Příští
rok se seznam vzdálenějších
destinací s přímou trasou zřejmě rozšíří. Nejblíže je dohoda
s nízkonákladovou společností
Air Asia na lince do Bangkoku,
hlavního města Thajska. Ročně
tam létá na 50 tisíc Čechů – za
mořem, památkami, zábavou
i tréninkem bojových sportů.
„Vedeme podrobnější rozhovory. Air Asia už dokonce napsala na svém webu, že si z evropských destinací vybrala Prahu,“ řekl LN šéf ruzyňského letiště Václav Řehoř.
Češi nyní létají do Thajska
přes Dubaj či Moskvu. Přímá
linka by mohla odstartovat na
podzim příštího roku. Trasu
bez přestupů vítají i cestovní
kanceláře. „Čím jednodušší
bude let, tím víc lidí se pro dovolenou v Thajsku rozhodne,“
uvedl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR. Jedná se
také o přímých letech z Prahy
do Tokia, Los Angeles nebo
Hongkongu.

S L OU PEK L N

Rumcajsové
M ARTIN ZV ĚŘINA

K

Biblický Enoch přispěje
zdravějšímu stárnutí
„Ambicí projektu není nesmrtelný život, ale zdravé stáří: stárnout aktivně a zdravě,“ řekl LN
Marián Hajdúch, šéf ústavu Univerzity Palackého v Olomouci.
Konsorcium, jež bude zkoumat
degenerativní choroby, kornatění
tepen, nádory či chronické záněty, povedou lékaři z nemocnice
u sv. Anny v Brně, centra ICRC.
Jeho ředitel Gorazd B. Stokin
upozorňuje, jak zlepšená péče
i stravování zvyšují průměrný
věk dožití v české populaci. „Ačkoliv se lidé dožívají vyššího
věku, protože neumírají na banální úrazy a infekce, bývají dnes
ovlivněni jinými chorobami,“
říká Stokin.
Více na straně 2

Přímé lety
z Prahy. Ve hře
je i Thajsko

Rozhovor čtěte na straně 10

povedené integrace cizinců do
společnosti. Hráč ovšem spojil
svůj odchod s hlasitým prásknutím dveřmi – obvinil totiž představitele Německého fotbalového
svazu z rasismu.
Özil na sebe upozornil letos
v květnu, kdy se spolu s dalším reprezentantem tureckého původu
Ilkayem Gündoganem sešel s tureckým prezidentem Recepem
Tayyipem Erdoganem. Snímek,
jak mu v Londýně předávají své
klubové trikoty, posloužil Erdoganovi v předvolební kampani,
v níž usiloval i o hlasy Turků žijících ve světě. Za to čelili oba hráči kritice a zazněly i výzvy, aby
byli před světovým šampionátem
v Rusku vyřazeni z reprezentace.
Özil patřil během mistrovství
k německým hráčům, jejichž výkony fanoušky nepřesvědčily.
Více na straně 6
Komentář čtěte na straně 8
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DOBYLA
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Únik před tropy. Japonské děti z prefektury Gifu hledají osvěžení během veder, která v těchto
dnech sužují zemi. Ve městě Kumagaja, 65 kilometrů severně od Tokia, včera naměřili rekordních 41,1 stupně Celsia. Extrémní počasí má na svědomí už více než 40 lidských životů. Více na straně 6
FOTO PROFIMEDIA

dyž chtěl autor pohádek
o loupežníku Rumcajsovi zesměšnit nepokrokové feudály, popisoval, jak kněžna pletla: dvě očka upletla a tři
vypárala, klubka neubývalo.
My v Praze máme jinačí kabrňáky politiky, ti se dlouhodobě
snaží rozhýbat výstavbu obecních bytů a zároveň je privatizují. Výsledkem jejich plánu má
být po dokončení výstavby nových bytů minus patnáct set bytových jednotek v majetku
magistrátu. Ale nezoufejme, příjem z prodeje bytů prý jde na
výstavbu nových.
Ne, to není legrace, takhle se
to děje v mnoha dalších městech. Prodej městských bytů je
báječný kšeft, na kterém se dá
získat leccos – od úplatku po
protislužbu a výstavba je neméně báječná, vždyť se na ni dají
inkasovat peníze od státu. Ženy
a mužové na radnicích vykazují
činnost a ještě na tom rozhodně
netratí.
Komunální volby se
blíží a loupežníci se
tváří mile.
Více čtěte
na straně 2

Národní muzeum:
plejtvák i diamanty

Kuba už nemíří
ke komunismu

Slavii čeká český
kat z Kyjeva

Historická budova Národního muzea
v Praze se již brzy otevře veřejnosti
v novém „kabátu“.
strana 4

Parlament schválil návrh nové ústavy,
která na ostrově stvrdí ekonomické
a sociální reformy.
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Fotbalisté Slavie se ve 3. předkole
Ligy mistrů utkají s ukrajinským
celkem Dynamo Kyjev.
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