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V zemi loni nelegálně 
pobývalo 8500 cizinců 
Cizinecká policie loni 
zadržela o 78 procent více 
nelegálních migrantů 
než v roce 2014. Přibylo 
i množství zadržených 
převaděčů. str. 2

Pět Čechů zadržovaných 
v Libanonu už je doma

Po šesti měsících ne-
dobrovolného pobytu 
v Libanonu se pět Čechů 
vrátilo do Prahy. Potvrdily 
se spekulace, že se dostali 
na svobodu díky dohodě 
o výměně za Libanonce 
Alího Fajáda. str. 3

Akcie amerických  
aerolinií postihl výprodej
Zámořské aerolinky 
prožívají burzovní muka. 
Přepravce tíží vřava kon-
kurenčního boje, neschop-
nost využít levnou ropu 
i virus zika. str. 8

Pacifická zóna se rodí

USA, Japonsko a dalších 
deset zemí kolem Tichého 
oceánu podepsaly dohodu, 
která má uvolnit vzájemný 
obchod a stanovit standar-
dy v mnoha oblastech. str. 9

Krátce

Italský sýr 
z moravy
Nenápadný areál 
v moravské litovli 
skrývá největšího 
výrobce italského sýra 
mimo domovskou Itálii. 

byznys story

str. 6–7

Porschemanie
Zájem o drahá starší auta 
se na aukcích přelévá od 
tradiční italské značky 
Ferrari ve prospěch 
německých vozů 
proslulých vyšší kvalitou.

téma

str. 10–11

9 771803 454307 1 6 0 4 5

Jiří PoSPíšil: Francouzi 
spočítali, že by pád 
Schengenu znamenal pro 
evropskou ekonomiku 
propad 110 miliard eur.

twitter.com/e15news
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Podniky čeká 
chaos v účtech 
za elektřinu 
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nový systém výpočtu tarifů za odběr 
elektřiny pro firmy, kde hraje klíčovou 
roli rezervovaný příkon, patrně na několik 
let rozkolísá ceny za distribuci a přenos 
proudu. Velcí odběratelé budou rok platit 
méně a další léta o dost více. Ceny by se mohly 
stabilizovat snad během tří až čtyř let.

Firmy mají dnes nasmlouvaný dvakrát 
vyšší příkon, než potřebují. Tím blokují 
kapacitu sítě. Nové tarify platné od 
příštího roku jsou pro ně velkou motivací 
ke snížení rezervovaného příkonu. 

Po ustálení nových tarifů by měly 
menší firmy platit za elektřinu 
o čtyři až 16 procent více než 
dnes, naopak největší podniky 
ušetří od dvou do šesti  
procent. Byznys / str. 4
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už 168 lidí. Statistiky ukazují, 
že výrazně převažuje tranzitní 
nelegální migrace. Běženci vstu-
pují do Česka hlavně přes jižní 
Moravu a opouštějí je v Ústec-
kém či Plzeňském kraji.

Syřanů policie zadržela 2016 
a Ukrajinců 1224. Raritu před-
stavuje  
588 zadržených Kuvajťa-
nů. „V jejich případě 
to byli zejména 
lázeňští hosté, 
kteří nevyces-
tovali ze země 
v době platnos-
ti pobytu,“ řekl 
šéf cizinecké 
policie Milan 
Majer. 

Počet zadrže-
ných nelegálních 
migrantů ovšem 
prudce klesá. Například 
za celý leden to bylo pouze 41 li- 
dí. Vyhoštěny ve správním řízení 
byly v loňském roce zhruba tři 
tisíce běženců a dalších 1013 ci- 
zinců vyhostily soudy. Nejvíce 
migrantů vrátily úřady do Ra-
kouska, na Slovensko a do Ně-
mecka. 

Policie loni zadržela 168 lidí, 
kteří pomáhali cizincům k ne-
legálnímu pobytu či překročení 
hranice. Nejvíce, a to čtyřicet, 
jich bylo z Česka. K nejvýznam-
nějším zásahům pak cizinecká 
policie řadí odhalení nákladního 
auta u Stříbra se 76 lidmi. „Ces-
tovali vestoje několik dní a jejich 

stav tomu odpovídal,“ 
uvedl šéf cizinecké 

policie. Vezla je 
dvojice převaděčů 

z Maďarska, oba 
jsou ve vazbě. 
Další velké 
odhalení se po-
dařilo policii 
na počátku září, 

kdy ve vlaku 
u Břeclavi objevila 

176 nelegálních 
migrantů.

Cizinecká policie loni 
také odhalila více falešných 
dokladů. Nejčastěji to byly 
české dokumenty například 
různé ceniny či dálniční známky. 
Mezi padělanými pasy a jinými 
průkazy totožnosti převažovaly 
doklady Rumunska, Itálie, Litvy 
a Řecka. 

Policie: V zemi nelegálně 
pobývalo 8500 cizinců 

| 2 | události

legálně v zemi pobývalo téměř •	
468 tisíc cizinců

policie odhalila 8563 lidí •	
s nelegálním pobytem

zadržela 2016 Syřanů  •	
a 1224 Ukrajinců

na měsíc průměrně připadalo •	
400 až 500 zadržených migrantů

Cizinci v Česku,  
rok 2015

Chlebodárce a máslo
Obálky loňské Potravinářské revue, „odbor-
ného časopisu zaměřeného na problematiku 
potravinářského průmyslu a jemu nejbližších 
odborných činností“, byly přehlídkou toho, jak 
to teď asi tak v tuzemském agropotravinář-
ském byznysu chodí. Hned čtyři ze sedmi čísel 
opanovaly na titulce firmy nejpopulárnějšího 
politika. Třikrát Kostelec, jednou Penam. Inu 
koho chleba a párek jíš, toho píseň zpívej. 

Na největší konferenci obchodníků Retail 
Summit se mezi vystoupeními řečníků a pa-
nelistů občas objevila natočená anketa, v níž 
se lidé u obchodů vyjadřovali k různým problé-
mům. Jeden z respondentů si pochvaloval časté 
kontroly České obchodní inspekce a pozitivní 
vlivy potravinářských afér. „Díky tomu je teď 
máslo máslo a sýr je sýr.“ Z pléna protřelých 
profesionálů se však ozvala reakce uvádějící 
věci na pravou míru: „To je ještě idealista.“

A když jsme u toho másla a obchodních inspek-
torů. Ukázalo se, že také oni ho občas mají 
na hlavě. Krajský soud v Brně „Čoice“ potvrdil 
dvousettisícovou pokutu za to, že se soukro-
mou společností uzavřela bez otevřené soutěže 
smlouvu na analýzu vzorků benzinu. Inspektoři 
přitom v obdobném tendru chybovali už dříve. 
Tak snad je to máslo na jejich hlavě alespoň 
skutečným máslem. Z jakého má pocházet 
zdroje, to třeba napoví další číslo Potravinářské 
revue.  

Zápisník  
Daniela Nováka

Protagonisté dne

david VyChytil

šéf netdirectu

Ben van Beurden

ředitel shellu

Julian AssAnge

zakladatel Wikileaks

Majitel za odměnu rozdělil mezi 
manažery vývojářské společnosti 
49 procent podniku. Nejvíce získal 
Vychytil, a to 33 procent.

str. 5

Celoroční zisk skupiny se propadl 
o osmdesát procent. Shell v rámci 
„restartu“ propustí deset tisíc 
zaměstnanců a přímých externistů.

str. 9

Dnes každopádně opustí svůj 
azyl na ekvádorské ambasádě 
v Londýně – ať už komise expertů 
OSN posoudí jeho případ jakkoli.

str. 12

Policie loni 
zadržela

 168
lidí, kteří cizincům 

pomáhali k nelegálnímu  
pobytu či překročení 

hranic.

n Čtvrtinu zadržených 
„nelegálů“ tvořili Syřané. 
Druzí nejpočetnější byli 
Ukrajinci. Pro občany 
Afghánistánu, Iráku, Pá-
kistánu a Sýrie je Česko 
tranzitní zemí.

Jana Havligerová

Cizinecká policie loni zadržela 
o 78 procent více nelegálních mi-
grantů než v roce 2014. Přibylo 
i množství zadržených převa-
děčů. Předloni jich bylo 131, loni 

ZAtížený Jih. Přibývá migrantů, kteří míří do cílových zemí přes jižní Moravu. Policie jich 1. září ve vlacích 
na břeclavském nádraží zadržela 176. 
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n Ministr Stropnický 
připustil diplomatic-
ký obchod Bejrútu 
s Prahou.

Pavel Otto

Po šesti měsících nedobro-
volného pobytu v Libanonu 
se pět Čechů vrátilo ar-
mádním speciálem z Bej-
rútu do Prahy. A potvrdily 
se spekulace médií, že se do-
stali na svobodu díky dohodě 
o jejich výměně za Libanonce 
Alího Fajáda zadržovaného 
českými orgány kvůli pode-
zření z podílu na terorismu. 
Fajád měl být vydán do USA. 

„Pět lidí se sem v pořádku 
vrátí, pokud Fajád nebude 

vydán do USA. Je to sváza-
né,“ řekl serveru iHNed.cz 
šéf rezortu obrany Martin 
Stropnický (ANO). Bylo to po-
prvé, kdy se člen české 
vlády k úvahám 
o diplomatic-
kém obchodu 
jasně vyjádřil. 
Později však 
uvedl, že de-
ník jeho slova 
zjednodušil.

O propuš-
tění Fajáda 
z vazby rozho-
dl včera pražský 
městský soud. Krátce před 
oznámením jeho verdiktu 
odstartovalo letadlo s pěticí 
Čechů na palubě. Fajádovo 
vydání do USA zamítl ministr 

spravedlnosti Robert Pelikán 
(ANO). Američany údajně ne-
zajímalo Libanoncovo napo-
jení na extremisty, ale obchod 

se zbraněmi na Ukra-
jině. Ve skutečnosti 

má být Fajád 
agentem liba-
nonské rozvěd-
ky. Americké 
velvyslanectví 
v Praze ovšem 
rozhodnutí ne-

vydat Libanon-
ce do USA velmi 

ostře kritizovalo.
Pětici propuš-

těných doprovázela při 
návratu česká policie. Útvar 
pro odhalování organizo-
vaného zločinu vede ve věci 
trestní řízení. U středečního 

odletu vládního speciálu 
do Bejrútu byl rovněž šéf 
útvaru Robert Šlachta.

Mezi zadržovanými byl 
příslušník Vojenského 
zpravodajství Martin Psík, 
jehož identita unikla už 
dříve. Roli tajné služby včera 
vysvětloval poslancům její 
šéf Jan Beroun. „Určitě je 
to nepříjemná situace, ale 
víc bych se k tomu nechtěl 
vyjadřovat,“ uvedl.

Šlachtův útvar mimo 
jiné zjišťuje, jak armádní 
služba a Úřad pro zahranič-
ní styky a informace, tedy 
civilní rozvědka, koordino-
valy činnost. K tomu Beroun 
podotkl, že to, co se objevuje 
v médiích, je jen nafouknutá 
bublina.  sleduje e15.cz

Pětice Čechů zadržovaných 
v libanonu dorazila domů

Fajádovo  
vydání do Spojených 

států

zamítl
ministr spravedlnosti 

Pelikán.

Řešte financování stran, 
nabádají lobbisté

Transparency Interna-
tional nabádá koalici 
i opozici k urychlenému 
projednání předpisů o fi-
nancování stran. Pokud je 
poslanci rychle nepo-
sunou do dalších čtení, 
hrozí, že nebudou platit 
v příštích sněmovních 
volbách. Podle TI se nelze 
posunout dál bez úřadu 
pro kontrolu financování 
zřízeného podle nového 
zákona. 

Tusk v Praze projedná 
dohodu o migraci
Předseda Evropské rady 
Donald Tusk přijede 
do Prahy 16. února. 
S premiérem Bohuslavem 
Sobotkou (ČSSD) bude 
jednat o dohodě mezi EU 
a Velkou Británií a o mig-
rační krizi. Návrh dohody 
zahrnuje mechanismus, 
jenž umožňuje omezit 
výplatu sociálních dávek 
přistěhovalcům.

Projekt Lední  
medvěd míří k soudu
Městská část Praha 6 
podala žalobu na dceři-
nou společnost PPF kvůli 
kontroverznímu projek-
tu Lední medvěd, který 
měl vyrůst na Vítězném 
náměstí. Za pronájem po-
zemků žádá přes dvanáct 
milionů korun. 

Kvůli přírodním územím 
hrozí snakce
Česko podle sdružení 
Arnika ztratí možnost 
čerpat evropské dota-
ce na ochranu přírody 
a některé dopravní stavby, 
jež by poškodily přírodu. 
Vláda totiž neschválila 
začlenění Labského údolí 
a Luk u Přelouče do sezna-
mu evropsky významných 
lokalit. 

Policie v kauze Homolky  
obvinila pět lidí
Protikorupční policie 
obvinila pět lidí kvůli 
hospodaření Nemocnice 
Na Homolce v letech 2004 
až 2012. Uzavíráním ne-
výhodných smluv udajně 
způsobili škodu přes deset 
milionů korun. /čtk/

Krátce

ŘídíCí VýBor Českých drah, který plní funkci valné hromady, 
schválil včera převod nádraží na Správu železniční dopravní ces-
ty. Nezabýval se ovšem cenou ani jinými parametry, odsouhlasil 
jen záměr.  Více e15.cz

Převod Nádraží
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Jaroslav Bukovský

Česká národní banka prodlou-
žila období, po které hodlá 
držet slabou měnu. Levněji 
než za 27 korun tak Češi eura 
nenakoupí přinejmenším 
do začátku příštího roku, 
kurzový závazek 
podle banky 
pravděpodobně 
padne v prvním 
pololetí 2017.

Své záměry 
včera poodhalil 
guvernér ČNB 
Miroslav Singer. 
Dosud banka 
nevylučovala 
uvolnit kurz 
koruny už v závě-
ru letošního roku. Důvodem 
je podstatně nižší růst cen, 
než se kterým bankéři ještě 
na sklonku loňského roku 
počítali. Dvouprocentního 
inflačního cíle má Česko 
dosáhnout koncem prvního 
čtvrtletí příštího roku, zhruba 
o kvartál později oproti listo-
padové prognóze. 

„Ukončení závazku před 
začátkem roku 2017 lze vylou-
čit,“ uvedl Singer. Bankéři tak 
zmírnili obavy trhu ze změny 

kurzové politiky ČNB v sou-
vislosti s letošním jmenová-
ním nového guvernéra.

„Jedinou možností, jak by 
kurzový závazek mohl být 
ukončen ještě letos, by byl ne-
čekaný krok prezidenta Zema-
na nejmenovat Jiřího Rusnoka 

guvernérem. To 
je však velmi 
nepravděpo-
dobné,“ uvedl 
hlavní ekonom 
ING Jakub 
Seidler. Experti 
vesměs očeká-
vají, že banka 
přestane proti 
koruně inter-
venovat na jaře 
příštího roku, 

v případě extrémně slabého 
růstu cen prý ale může období 
slabé koruny vytrvat i ve dru-
hém pololetí.

ČNB též zmínila i zavedení 
záporných úrokových sazeb. 
„Možné je jen v případě, že by 
došlo k silným spekulativním 
útokům na korunu a ČNB by 
byla nucena masivně interve-
novat v intenzitě kolem pěti 
miliard eur měsíčně,“ míní 
analytička Daniela Milučká 
z Raiffeisenbank. 

oslabená koruna  
vydrží Česku déle

Kurzový závazek 
by skončil ještě 
letos, jen kdyby 
Jiří Rusnok nebyl  
zvolen guvernérem 
centrální banky.
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n Pokud velké firmy 
začnou omezovat své 
požadavky na elek-
trickou síť až příští 
rok, budou na krytí 
nákladů distribuce 
a přenosu elektřiny 
chybět miliardy. 

Jan Stuchlík

Velké firmy nyní mají v rukách 
hladký rozjezd nového systé-
mu počítání regulovaných cen 
elektřiny. Start nového tarifní-
ho systému, který se očekává 
na začátku příštího roku, může 
rozkolísat na několik let výši 
ceny za distribuci a přenos 
elektřiny. Velcí odběratelé elek-
třiny by pak jeden rok platili 
za elektřinu méně a další roky 
více. Cena by se stabilizovala 
až za tři či čtyři roky. 

V novém systému bude 
hlavní jednotkou, podle níž 
se firmám bude vypočítávat 
cena za přenos a distribuci 
elektřiny, rezervovaný příkon. 
Podle odhadů EGÚ Brno mají 
dnes firmy smluvně zajištěn 
dvakrát větší příkon, než by 
potřebovaly. Tím blokují kapa-
citu sítě. „Nový tarifní systém 
bude znamenat pro firmy 
vysokou motivaci ke snížení 
rezervovaného příkonu,“ říká 

Luděk Piskač ze Sdružení vel-
kých spotřebitelů energie.

Jenže půjde o to, jak rychle 
se firmy ke změnám odhodla-
jí. Energetický regulační úřad 
bude při stanovení regulova- 
ných cen vycházet z hod-
not rezervovaných příkonů 
z konce roku 2015. Pokud ale 
firmy kvůli snaze ušetřit sníží 
své požadavky na připojení, 
vybere se příští rok o miliardy 
korun méně, než distribuční 
firmy potřebují. Těm by se 
pak peníze vrátily o dva roky 
později ve zvýšených sazbách. 

Firmy by tak rok ušetřily, ale 
v dalších letech by jim náklady 
zase stouply.

„ERÚ má možnost v po-
lovině roku 2016 požádat 
provozovatele soustav o aktu-
alizaci hodnot rezervovaných 
příkonů u velkoodběratelů. 
Na jejich základě pak návrh 
regulovaných cen upraví,“ 
vysvětluje mluvčí ERÚ Jiří 
Chvojka. Pokud tedy firmy 
sníží své rezervované příkony 

už během prvního pololetí, 
časový nesoulad ve výběru 
peněz na přenos a distribuci 
a kolísání cen se omezí.

Podniky mají už letos důvod 
rezervovaný příkon snížit, 
aby ušetřily na poplatku za 
obnovitelné zdroje. U velkých 
spotřebitelů jde o úsporu 
v řádech stovek milionů korun 
za rok. „Lze předpokládat, 
že většina firem bude kvůli 
příspěvku na OZE reagovat už 
letos, zbývající se přizpůsobí 
nejpozději s náběhem nových 
tarifů,“ dodává Piskač.

Distribuční společnosti za-
tím velký zájem o úpravy pří-
konů nezaznamenaly. „Zatím 
jsme dostali zhruba patnáct 
požadavků na snížení rezervo-
vaného příkonu na napěťové 
hladině velmi vysokého napětí  
v řádu jednotek megawattů,“ 
uvádí mluvčí E.ON Distribuce 
Vladimír Vácha. Podobně je 
na tom i PRE Distribuce. ČEZ 
Distribuce konkrétní počty 
žádostí neposkytla. 

Po ustálení celého systé-
mu by měly podle výpočtů 
EGÚ Brno za distribuci 
a přenos elektřiny zaplatit 
o 4–16 procent více menší 
firmy, které nevyužívají plně 
svůj rezervovaný příkon. Na-
opak podniky s nepřetržitým 
odběrem elektřiny a více-
směnnými provozy ušetří 
dvě až šest procent. 

nové tarify rozčeří 
hladinu cen proudu

Podniky mají už letos 
důvod rezervovaný 
příkon snížit, aby 
ušetřily na poplatku 
za obnovitelné zdroje.

nejistota. Distributoři elektřiny budou s napětím sledovat, jak na nové tarify zareagují velké firmy.
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Jan Šindelář

Změť firem kolem deve-
loperského projektu na 
Masarykově nádraží je od 
ledna zase o něco složitější. 
Investiční skupina Penta si 
pro realizaci svých velkory-
sých plánů v oblasti zřídila 
samostatnou firmu Prague 
CBD. Podle některých infor-
mací by právě u této nové 
společnosti měly skončit 
pozemky, které se nedávno 
odhodlaly prodat České 
dráhy. 

„Oblast kolem Masa-
rykova nádraží je území, 
které se bude proměňovat 
po jednotlivých částech. Je 
zcela v souladu s běžnou 
developerskou praxí, že 
vznikne samostatná projek-

tová společnost, odpovědná 
za rozvoj jednotlivých de-
veloperských aktivit,“ uvedl 
mluvčí Penty Ivo Mravinac.

Jediným majitelem 
Prague CBD je společnost 
Masaryk Station Invest-
ment, kde Penta drží skrze 
společnost Hodonin BV 
80procentní podíl. Po 
deseti procentech pak mají 
skrze další subjekty firmy 
Morávka Centrum a Sudop 
Group. Oba menší podílníci 
by měli v projektu nové 
Masaryčky zůstat. 

Dráhy v okolí nádraží pro-
dají přes dva hektary, za kte-
ré inkasují kolem 600 milio-
nů korun. Penta zde plánuje 
zbudovat takzvaný Central 
Business District za zhruba 
sedm miliard korun.

Penta založila firmu  
pro Masarykovo  
nádraží

Kofola získala další nealko značky

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko koupila od 
předního chorvatského výrobce nápojů Badel 1862 tři tra-
diční značky nealkoholických nápojů Voćko, Nara a Inka. 
Jejich výrobu bude mít na starosti slovinská společnost 
Radenska, která do skupiny Kofola patří od loňska.

Redside skoupila pražské kanceláře zahraničních obrů 

Česká investiční společnost Redside koupila v Praze čtyři 
kancelářské budovy o celkové rozloze 24 660 metrů čtvereč-
ních. Sídlí v nich mimo jiné společnosti Google, Pfizer, BNP 
Paribas a Porsche. Domy prodal německý investiční fond 
Triuva. Kupní cenu ani jedna strana nezveřejnila. Více e15.cz

Crystalex utržil miliardu, ruský trh mu ale chybí

Tržby novoborské sklárny překročily loni poprvé od obnove-
ní výroby v lednu 2010 hranici miliardy. Navzdory výpadku 
ruských trhů utržila firma 1,042 miliardy korun, meziročně 
o osm procent více. Zisk ale bude zřejmě nižší, do Ruska 
a dalších zemí bývalého Sovětského svazu totiž firma dodá-
vala sklo s vysokou přidanou hodnotou, bohatě zdobené. /čtk/

Krátce
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n Poradenská firma 
BDO Advisory odmě-
nila manažery vý-
vojářské společnosti 
NetDirect a rozdělila 
mezi ně 49 procent 
podniku. 

Daniel Novák

Ve společnosti NetDirect, 
jednom z největších výrobců 
e-shopů v Česku, se jen rok 
po akvizici firmy pora-
denskou společností BDO 
Advisory znovu významně 

přeskupily podíly. Konzul-
tanti si sice ve společnosti 
ponechali jedenapadesát 
procent, zbytek firmy si 
ale přerozdělili její zkušení 
manažeři. 

„Bezprostředně po trans-
akci jsme pro několik klíčo-
vých manažerů společnosti 
NetDirect stanovili cíle na 
rok 2015, na jejichž splnění 
byla vázána možnost odkou-
pení minoritního podílu ve 
společnosti NetDirect. Tyto 
cíle byly k naší naprosté spo-
kojenosti více než splněny,“ 
řekl deníku E15 partner BDO 
Advisory Petr Kymlička.

Největší minoritu, 33 pro-
cent, má v NetDirectu nově 
jeho generální ředitel David 
Vychytil, zkušený manažer, 
jenž prošel společnostmi 
typu Aukro, Mitas nebo 
CE Wood. Šéfka firemních 
financí Dagmar Pavelková 
a obchodní a marketingový 
ředitel NetDirectu Marek 
Krška pak mají po osmi 
procentech.

„Jsme si jisti, že takto jsme 
získali nejenom motivované 
spolupracovníky a partnery, 
ale také zvýšili reálnou hod-
notu společnosti NetDirect. 
Dle našeho názoru je lepší 

mít polovinu kvalitní a dobře 
fungující společnosti než sto 
procent ve společnosti pro-
blematické,“ dodal Kymlička. 
Všechny podíly ve firmě má 
však ještě v zástavě tuzem-
ská UniCredit Bank, která 
financovala akvizici ozná-
menou na začátku loňského 
roku.

Obdobné modely vyu-
žívající partnerství, tedy 
majetkovou účast klíčových 
osob na společnosti, jsou 
podle Kymličky obvyklé 
v poradenství, v právních 
službách i v dalších oblas-
tech podnikání, založených 

bDo předala část  
netDirectu manažerům

na výlučných vlastnostech 
a schopnostech lidí.

NetDirect je původem ost-
ravská firma, která zaměstná-
vá několik desítek vývojářů. 
Mezi klíčové produkty firmy 
patří systém ShopCentrik, 
který obchodníkům umožňu-
je dodat e-shop na míru. Pro 
menší hráče zase společnost 
nabízí „krabicové“ řešení 
FastCentrik. V referencích má 
NetDirect významné inter-
netové obchody typu Kniha.
cz nebo miliardový e-shop 
Parfums.cz. 

Po tři roky před převzetím 
ze strany BDO Advisory byl 
NetDirect prostřednictvím 
skupiny Allegro součástí jiho-
afrického koncernu Naspers. 
Jeho sesterskou firmou tedy 
byla například internetová 
nákupní galerie Mall nebo 
cenový srovnávač Heureka. 
Současně se NetDirect stal 
prvním významným aktivem, 
kterého se Naspers při ústupu 
ze střední Evropy zbavil.

Čechy loni uchvátil trend 
zdravé výživy. Podle prodejců 
a dovozců se nebývalého 
zájmu dočkaly takzvané 
superpotraviny, tedy doplňky 
stravy bohaté na vitaminy, 
minerální látky, aminokyseli-
ny, vlákninu či antioxidanty. 
Prim mezi nimi pak hrála 
semínka chia.

Prodejci a distributoři 
hovoří až o několikasetpro-
centním zvýšení prodeje. Ten 
by měl pokračovat i letos. 
Například firma LA Food loni 

dovezla 75 tun chia semínek 
a pro letošek očekává dovoz 
až 200 tun. „Dnešní sociál-
ní média vzestupu obliby 
superpotravin napomáhají,“ 
uvedl nákupčí firmy Diana 
Company Jimmy Shaya.

Přestože superpotraviny 
pronikly ve větší míře do Čes-
ka až loni, zájem o plodinu ve 
zbytku světa roste již několik 
let. Například Argentina svou 
sklizeň v uplynulých letech 
zčtyřnásobila, Mexiko ztroj-
násobilo. Více e15.cz

Češi se vrhli  
na chia semínka

n Nejrychleji rostoucí 
položkou byl prodej 
pohonných hmot.

Tržby obchodníků se loni 
zvýšily podle Českého 
statistického úřadu meziroč-
ně o 5,9 procenta. Rychleji 
rostly naposledy před krizí. 
V prosinci, kdy tradičně 
vrcholí vánoční nákupy, 
tržby zvolnily meziroční 
růst z listopadových 6,8 na 
6,7 procenta. 

„Celý rok 2015 lze z po-
hledu maloobchodu označit 
jako rok hojnosti. Růst 
české ekonomiky se pozi-
tivně odráží na trhu práce 
v podobě poklesu nezaměst-
nanosti a rychlejšího růstu 
mezd,“ uvedl hlavní ekonom 
Generali Investments CEE 
Radomír Jáč. Důležitou 
roli hraje podle analytika 
Komerční banky Marka 
Dřímala i propad cen ropy. 
Lidem totiž díky poklesu cen 
pohonných hmot zůstává 

více peněz na nákupy jiného 
zboží. „Domácí spotřeba 
potáhne ekonomiku i letos,“ 
uvedl Dřímal.

Prodej pohonných hmot 
loni vzrostl o osm procent 
a byl nejrychleji rostoucí po-
ložkou maloobchodu. Výraz-
něji rostly tržby za pohonné 
hmoty naposledy v roce 2008, 
kdy stouply o 13,1 procen-
ta. V samotném prosinci 
čerpadláři utržili za prodej 
benzinu a nafty o 12,5 procen-
ta meziročně více. /čtk/

tržby obchodníků rostly 
nejrychleji od roku 2008

MóDa? 
Pesimisté 

si myslí, že 
obliba chia 
semínek je 
na vrcholu 

a dál už 
bude spíše 

klesat.
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Úspěšná symbióza: 
italský sýr z Moravy
n Průmyslový 
komplex nedaleko 
železniční tratě 
z Olomouce do 
Zábřehu vypadá 
celkem nenápadně. 
Skrývá se v něm však 
největší výrobce 
italského sýra mimo 
domovskou Itálii. 
Před dvaceti lety 
přitom sýrárna Orrero 
v Litovli začínala 
jako malý rodinný 
podnik zpracovávající 
pouhých šest tisíc litrů 
mléka denně. Nyní 
je to téměř stokrát 
tolik a sýry zejména 
pod značkou Gran 
Moravia vyváží firma 
s dvoumiliardovými 
tržbami do celého 
světa.

Dušan Kütner

Počátky dnešní velkový-
roby spadají do poloviny 
devadesátých let. Tehdy 
se Marie Martinů, rodačka 
z Mohelnice žijící v italské 
Modeně v oblasti výroby 
sýra Parmigiano Reggiano, 
rozhodla založit stejnou 
řemeslnou sýrárnu v Lito-
vli. Cílem bylo vyrábět sýr 
stejného typu s dlouhou 
dobou zrání.

První sýrový bochník 
z Litovle spatřil světlo světa 
v říjnu 1996. Obstát v tvrdé 
konkurenci ale nebylo jed-
noduché. Hned poté proto 
zakladatelka začala hledat 
investora a partnera – a na-
šla jej v italské rodině Braz-
zale pocházející z Benátska 

a provozující stejnojmenný 
byznys přes dvě stě let.

Pojítko z dob mocnářství
Jak říká nynější ředitel sý-
rárny a jeden ze tří hlavních 
členů rodinného klanu Ro-
berto Brazzale, na litovelský 
podnik narazili spíše náho-
dou v době, kdy firma chtěla 
expandovat mimo rodnou 
Itálii. V té době stavěla 
podnik v Brazílii a rozhlížela 
se také po střední a východní 
Evropě. V úvahu tehdy při-
padalo i Polsko a Maďarsko. 
Nakonec zvolili Moravu.

„Hlavním důvodem bylo 
velice kvalitní chovatelství 
a zemědělství v této ob-
lasti. Bylo tak možné zde 
rozvinout velký projekt na 
evropské úrovni, projekt, 

jehož filozofií bylo spojit to 
nejlepší z Itálie s tím nejlep-
ším z Česka,“ říká Brazzale. 

Kromě vhodných podmínek 
ale pro rodinu Brazzale hrála 
roli i historie z dob rakouské-
ho mocnářství. „Vždy jsme byli 
svázáni s habsburským rodem 
a tedy i s Čechami a Moravou. 
Proto je pro nás normální, že 
Češi a Italové spolu pracují,“ 
podotýká. Italsky přitom ne-
mluví jen šéf celého podniku, 
ale i řada dalších zaměstnan-
ců, kteří do Litovle kvůli práci 
v sýrárně přišli z Itálie – a jsou 
i případy, kdy se dotyčný 
v Česku stačil i oženit.

sýry v genech
Vzhledem k rodinné tradici 
bylo od začátku jasné, že 
profesní dráha Roberta 

Brazzaleho bude spojená 
se sýrařským byznysem, 
ačkoli vzděláním je advokát 
a dokonce vystudoval hru 
na varhany a skladbu na 
konzervatoři ve Vicenze.

„Je to privilegium moci 
pracovat v podniku, který 
má dlouhou rodinnou tradi-
ci,“ míní Brazzale. Podobné 
rodinné podniky podle něho 
fungují jako klany a mají 
zcela jiná pravidla než běžné 
podniky. „Neplatí ani tak síla 
akcií jako vztahy uvnitř kla-
nu. Každý jedinec přemýšlí 
v zájmu celého klanu, ne 
sebe samého. To umožňuje 
vytvářet projekty se skuteč-
ně dlouhodobou perspek-
tivou,“ popisuje fungování 
rodinné firmy, která má 
nyní v čele tři bratry včetně 

Roberta. Piercristiano je 
technickým ředitelem sýrá-
ren Orrero, Gianni obchod-
ním šéfem celého rozsáhlého 
podniku. Ve firmě ale již 
pracují i jejich děti a s nimi 
čítá rodinný klan Brazzalů 
devět lidí.

krok do světa
Po vstupu rodiny Brazzale 
zažila sýrárna nebývalý roz-
mach. Díky stamilionovým 
investicím stouplo množství 
zpracovaného mléka na 
500 tisíc litrů denně a Orrero 
se stalo pátým největším 
zpracovatelem mléka v Čes-
ku. 

V roce 2003 navíc začala 
vyrábět nový druh sýra 
podle vlastní receptury, 
v jehož jméně se symbolicky 

kontrola. Roberto Brazzale poklepává na bochník sýra, aby zjistil, jestli zraje správně, anebo se 
vevnitř kazí.
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snoubí Itálie s Českem – 
Gran Moravia. Ten dnes tvoří 
dvě třetiny produkce celé 
sýrárny. Zbylou třetinu tvoří 
sýry jako Verena, Provolone, 
Scamorza, Ricotta, Mozza-
rella, Caciotta a další. 

Většina sýrů se vyváží, 
část míří do sítě vlastních 
prodejen La Formaggeria, 
založené v roce 2010. Z jedné 
prodejny v Olomouci je nyní 
síť osmnácti obchodů po 
celém Česku, jedna prodejna 
dokonce vznikla v čínské 
Šanghaji.

Italské zrání
Celá produkce je rozdělena 
na dvě části. První se ode-
hrává v Litovli, kde se zpra-
cuje mléko, vyrobí sýr a ten 
projde solnou lázní. Díky for-

mám získá tradiční kulatý 
tvar, přičemž jeden bochník 
váží zhruba 37 kilogramů.

Jen tři procenta produkce 
ale zraje v Litovli – vše ostat-
ní se odveze do Itálie. Tam 
zhruba dvanáct měsíců zraje 
ve sklepích. Ty mají v celé 
Itálii kapacitu deseti milionů 
bochníků. Stejně tak se v Itá-
lii sýr posléze naporcuje, 
zabalí a expeduje.

Výroba bochníků je 
i v jedenadvacátém století ve 
značné míře ruční prací, byť 
za vydatné podpory moder-
ních technologií. Například 
sýřeninu je i v době moder-
ních zařízení třeba míchat 
ručně a krájet speciálními 
bidly, které kvůli potřebné 
míře citlivosti nelze nahradit 
automatickým ramenem. 

Také do kulatých forem, 
které dají celému bochníku 
typický tvar, je pracovníci 
vkládají ručně.

velké Plány
Do budoucna by měla ka-
pacita litovelského závodu 
ještě stoupnout, výhledově 
až na milion litrů zpracova-
ného mléka denně. Okamžitý 
plán ale zatím firma nemá. 
„Uskutečníme jej ve chvíli, 
kdy nám to napoví trh. Pro 
nás není důležité, co bude 
za rok či za tři – díváme se 
na to, co bude za padesát let. 
Můžeme si proto počkat na 
správnou chvíli investovat,“ 
míní.

Roli bude hrát i situace na 
evropském mléčném trhu, 
který loni prošel velkými 

turbulencemi. Kvůli zákazu 
exportu mléčných výrobků 
do Ruska a zrušení dlouho-
letých mléčných kvót v unii 
se v Evropě začaly hromadit 
zásoby a prudce klesala jak 
výkupní cena mléka, tak sa-
motných mléčných výrobků, 
což producentům přineslo 
až stamilionové ztráty.

navzdory Překážkám
Podle Brazzaleho je ale 
zrušení kvót správným 
krokem. „Je to osvobození 
od třiceti let vězení,“ tvrdí. 
Trh se tak může otevřít, což 
je podle něho pro Evropu 
a zdejší producenty výhoda. 
„Ano, určitě přijde nějaký 
výběr – ale výběr je pozitivní 
slovo. Mléko bude vyrábět 
ten, kdo bude na správném 

místě a bude k tomu mít 
předpoklady. Každá krize je 
evolucí.“

Kromě politických roz-
hodnutí ale producenty trá-
pilo i loňské vedro a sucho, 
které mělo vliv na zeměděl-
skou produkci včetně mléka. 
Na tři měsíce totiž snížilo 
výrobu nejen u českých pod-
niků. Přesto se podle Braz-
zaleho podařilo loni prodat 
o čtrnáct procent více sýrů 
Gran Moravia než o rok 
dříve. „Už od podzimu ale 
výroba nastartovala v plném 
režimu, takže předpokládá-
me, že letos budeme opět po-
kračovat v růstu,“ odhaduje. 
Příběh o největším výrobci 
italského sýra mimo Itálii 
tak může i nadále zdárně 
pokračovat.

Všechno ruč-
ně. Sýřeninu je 
i v době moderních 
technologií třeba 
míchat ručně speci-
álním bidlem.

Mužská 
práce.  

Po vysrážení 
mléka vznikne 

zhruba deva-
desátikilová 

koule sýrového 
těsta, které by 

jeden pracovník 
sám z nádoby 

nevytáhl.

Do forMy. Koule sýrového těsta se rozřízne napůl a každou po-
lovinu je nutné vměstnat do formy, která mu dá typický kulatý tvar.

V láznI. Sýr poté putuje na patnáct dní do solné lázně a pak na deset měsíců do skladů na zrání, 
hlavně v Itálii.
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n Přepravce tíží vřava 
konkurenčního boje, 
neschopnost využít 
levnou ropu i virus 
zika.

Jaroslav Bukovský

Akcie zámořských aeroli-
nií letos postihl horečný 
výprodej. Cenné papíry jsou 
nejlevnější od loňského čer-
vence, jen letošek připravil 
sektor o 14 procent tržní 
hodnoty. Ztráty v letectví 
jsou tak oproti zbytku burzy 
dvojnásobné. Děje se tak 
za situace, kdy ceny ropy, 
významně ovlivňující ná-
klady přepravců, leží poblíž 
desetiletého minima.    

„Sílící konkurence z řad 
nízkonákladových pře-
pravců tlačí ceny dolů, 
prudkého propadu cen 
ropy v posledních měsí-
cích navíc řada aerolinek 
nedokázala vzhledem ke 
konzervativním metodám 
zajištění adekvátně využít. 
V posledních týdnech mohl 
obavy přiživit i virus zika, 
a to i s ohledem na blížící 
se olympijské hry,“ soudí 
analytik České spořitelny 
Martin Krajhanzl. 

americké aerolinie  
prožívají burzovní muka

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,381

Čína 1 3,667

Dánsko 1 3,621

EMU 1 27,020

Chorvatsko 1 3,529

Japonsko 100 20,548

Kanada 1 17,584

Maďarsko 100 8,702

Norsko 1 2,833

Polsko 1 6,121

Rusko 100 31,353

Švédsko 1 2,873

Švýcarsko 1 24,206

Turecko 1 8,320

USA 1 24,110

Velká Británie 1 35,273

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 4. 2. 2016 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 60,95 1,16

ČEZ 398,10 2,08

Erste Bank 674,60 0,99

Fortuna 87,90 2,21

Kofola 483,00 0,04

KB 5240,00 3,78

NWR 0,07 0,00

O2 CR 244,00 -0,61

Pegas 725,00 0,00

Philip Mor. ČR 12 981,00 0,25

PLG 207,50 0,00

TMR 631,60 0,00

Unipetrol 154,25 -0,84

VIG 587,90 -1,08

Celkový objem (v tisících korun) 803 818,50

Akcie na pražské burze 4. 2. 2016 

Jan Vávra

Největší ruský výrobce 
nákladních vozů Kamaz 
připravuje návrat na írán-
ský trh, odkud se před šesti 
lety stáhl. Ještě letos na něj 
chce dodat první stovky 
vozidel, cílem firmy je ale 
prodávat až tři tisíce kusů 
ročně. 

Při opětovném vstupu 
do Íránu hodlá Kamaz po-
stupovat obdobnými kroky 
jako před 16 lety, když 
v zemi začínal – nejprve 
absolvuje homologační 
zkoušky, posléze začne 

s prodejem aut, která do 
země doveze. Následně by 
měla firma místo hotových 
vozů do Íránu dovážet jen 
díly nutné k jejich kon-
strukci. Potřebná montážní 
linka by mohla začít fungo-
vat koncem roku. 

Kamaz údajně počítá 
s ostrou konkurencí. K ní 
patří i česká Tatra, která  
už v zemi dohodla dodávku  
40 vozů typu Phoenix. 
Ruský výrobce odhaduje 
celkovou velikost současné-
ho íránského trhu s náklad-
ními vozy na 12 až 20 tisíc 
kusů za rok.  více e15.cz

kamaz se  
vrací do Íránu

Vývoj subindexu  
Dow Jones U.S. Airlines

Pramen reuters
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„Faktory jako aktuálně 
zika působí obvykle krát-
kodobě, podobně jako dříve 
v minulosti SARS nebo ptačí 
chřipka,“ zdůrazňuje analy-
tik Cyrrusu Tomáš Menčík. 
Současný propad cen letec-
kých akcií prý může být zají-
mavou investiční nabídkou. 
„Akcie aerolinek představují 
unikátní nákupní příleži-
tost,“ uvádí analytička Hela-
ne Beckerová z poradenské 
a investiční skupiny Cowen 
Group. Experti přirovnávají 
burzovní efekt viru zika 

k dřívější epidemii eboly. 
„Akcie přepravců tehdy kvůli 
obavám o byznys rychle 
přišly o 16 procent, aby 
poté během následujícího 
půlroku o třetinu podražily,“ 
dodává Becker. 

Samotní přepravci zatím 
o dopadech viru zika do 
svých výsledovek nechtějí 
spekulovat, řada zámoř-
ských aerolinek nicméně 
umožnila klientkám z řad 
těhotných žen vrátit koupe-
né letenky nebo přebookovat 
lety na pozdější termín.

nepatrný vliv. 
Přes 12 tisíc zruše-
ných letů v důsledku 
sněhové kalamity prý 
americké aerolinky 
připraví na letošních 
tržbách o zhruba 
200 milionů dolarů. 
Rok co rok ale sektor 
přepravců utrží kolem 
170 miliard dolarů, ne-
gativní dopad do zisků 
tak bude prakticky 
nulový.Fo
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Virus zika může pro 
americké aerolinky zna-
menat nemalé komplikace, 
relativně významná část 
jejich tržeb totiž pochází 
z Latinské Ameriky. Nej-
větší zámořský přepravce 
American Airlines generuje 
v hlavních destinacích na 
jih od Spojených států deset 
procent tržeb, nejvíce sází 
na region nízkonákladový 
byznys společnosti JetBlue, 
každý třetí inkasovaný dolar 
pochází právě ze zemí Jižní 
Ameriky.



n Odložení investic již 
ropné firmy oznámily 
dříve. Teď jsou na řadě 
zaměstnanci.

Zdeněk Pečený

Kvůli levné ropě se brzy ocit-
nou bez práce desítky tisíc 
zaměstnanců ropných firem. 
Nahrávají tomu výsledky 
hospodaření těžařských spo-
lečností, které se dají nazvat 
jednou velkou pohromou. 

Nizozemsko-britská 
skupina Shell oznámila, 
že její celoroční zisk klesl 
o 80 procent na 3,8 miliardy 
dolarů. Shell před propadem 
zisku varoval již přede dvě-

ma týdny. Plánuje propustit 
deset tisíc zaměstnanců 
a přímých externistů. Ředitel 
Shellu Ben van Beurden 
k tomu uvedl, že manage-
ment se snaží restartovat 
firmu a zlepšit návratnost 
investic akcionářům. „Pokud 
bude třeba, přijmeme další 
zásadní opatření, abychom 
firmu provedli obdobím 
levné ropy,“ naznačil další 
možné propouštění. 

Britskému těžaři BP, který 
letos očekává „velmi tur-
bulentní rok“, v posledním 
čtvrtletí loňského roku klesl 
meziročně zisk o 91 procent. 
BP tak bude muset propustit 
další tři tisíce zaměstnanců, 
čtyři tisíce pracovních míst 

už osekala při omezení vý-
zkumu nových nalezišť. 

Těžaři zažívají nejhorší 
období za 15 let. Exxon Mobil 
v posledním čtvrtletí loňské-
ho roku vydělal o 52 procent 
méně. Měl tak nejslabší čtvrt-
letí od roku 2002. Americká 
ropná dvojka Chevron se již 
dokonce dostala do červe-
ných čísel, když mezi říjnem 
a prosincem prodělala  
588 milionů dolarů. Poslední 
ztrátový kvartál zažila také 
v roce 2002. Loňské a letošní 
propouštění v Chevronu má 
celkem postihnout přes sedm 
tisíc pracovníků.

Za posledních 12 měsíců 
zlevnila ropa o více než 
polovinu. 

těžaři ropy propustí  
desetitisíce zaměstnanců
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Daimler 

Německý automobilový koncern loni díky dalšímu růstu prodeje zvýšil 
čistý zisk o 22 procent na rekordních 8,9 miliardy eur. Odbyt loni stoupl 
o 12 procent na 2,9 milionu vozů, což je rovněž nejvíc v historii. Tržby se 
zvýšily o 15 procent na 149,5 miliardy eur.

inG 

Růst v oblasti drobného bankovnictví a naopak nižší rezervy na ztrátové 
úvěry pomohly ve čtvrtém čtvrtletí největší nizozemské bance zvýšit 
zisk po zdanění o 50 procent na 822 milionů eur. Za celý rok vzrostl 
čistý zisk o více než 23 procent na 4,2 miliardy eur. 

Credit suisse 

Druhá největší švýcarská banka Credit Suisse loni prodělala  
2,94 miliardy franků (71,2 miliardy korun). Vykázala tak první celoroční 
ztrátu od roku 2008. V roce 2014 banka hospodařila s čistým ziskem 
1,9 miliardy švýcarských franků. Letos finanční dům urychlí realizaci 
úsporného programu, který předpokládá i zrušení čtyř tisíc pracovních 
míst.

mBank 

Čistý zisk polské bankovní společnosti, která působí i v České 
republice, zůstal ve čtvrtém čtvrtletí beze změny na 309,5 milionu 
zlotých (1,9 miliardy korun). Za celý rok banka zvýšila zisk  
mírně – na 1,3 miliardy zlotých z předchozích 1,29 miliardy. /čtk/

Výsledky

Německé mzdy stouply 
nejvíce za čtvrtstoletí 

Reálné mzdy v Německu 
loni vzrostly o 2,5 pro-
centa, což je nejprudší 
tempo od roku 1992. Silný 
růst reálných mezd tlačí 
vzhůru soukromou spotře-
bu, která se stala hlavním 
pohonem růstu německé 
ekonomiky místo tradiční-
ho exportu.  

Apple musí platit  
firmě VirnetX 
Společnost Apple musí 
zaplatit přes 625 milionů 
dolarů firmě VirnetX Hol-
ding za nepovolené využí-
vání jejích internetových 
bezpečnostních technolo-
gií. Podle texaského soudu 
Apple porušoval patenty 
firmy VirnetX úmyslně. 
Apple se odvolá. 

Potraviny dál zlevňují 

Světové ceny potravin 
v novém roce pokraču-
jí v poklesu, výrazně 
zlevňují mléčné produkty 
a cukr. Hodnota indexu 
FAO, který sleduje ceny 
obilovin, rostlinných olejů, 
mléčných výrobků, masa 
a cukru, se v lednu snížila 
o dvě procenta. /čtk/

Krátce

n Dohodu nyní čeká 
dvouleté ratifikační 
období. Schválit ji 
musí alespoň šest 
velkých zemí.

Spojené státy, Japonsko 
a dalších deset zemí kolem 
Tichého oceánu po pětiletém 
jednání podepsaly na Novém 
Zélandu rozsáhlou obchodní 
dohodu, která má uvolnit 
vzájemný obchod a stanovit 

společné standardy v mnoha 
oblastech. Pakt patří k nej-
větším mezinárodním ob-
chodním dohodám na světě. 
Několik dalších let ale ještě 
potrvá, než začne fungovat. 

Dohoda v rámci takzva-
ného Transpacifického part-
nerství zahrnuje Japonsko, 
Brunej, Malajsii, Vietnam, 
Singapur, Austrálii, Nový 
Zéland, Kanadu, Mexiko, 
Chile, Peru a Spojené státy. 
Pakt pokrývá asi 40 procent 
světové ekonomiky.

„Než dohoda skutečně 
vstoupí v platnost, bude 
stále jenom kus papíru, nebo 
spíše 16 tisíc kusů papíru,“ 
uvedl novozélandský premi-
ér John Key během slavnost-
ní ceremonie v Aucklandu.

Dohodu nyní čeká dvoule-
té ratifikační období. Během 
něj musí konečný text 
schválit nejméně šest zemí, 
představujících 85 procent 
úhrnného hrubého domá-
cího produktu 12 signatář-
ských států. Teprve pak bude 

možné uvést dohodu v život. 
Vzhledem ke své velikosti 
budou pakt muset ratifiko-
vat Spojené státy a Japonsko.

Odpor mnoha členů De-
mokratické strany a také ně-
kterých republikánů by mohl 
vést k tomu, že v USA by se 
o dohodě mohlo hlasovat až 
po odchodu Baracka Obamy 
z Bílého domu. V Japonsku 
v lednu rezignoval hlavní vy-
jednávač paktu Akira Amari. 
Další propagace dohody tak 
může být obtížnější. /čtk/

pacifická volná zóna je blíž zrodu
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Situace na trhu klasických 
vozů se proměnila, jak uká-
zaly poslední aukce po celém 
světě. Největším tahákem se 
vedle milionových Ferrari 
staly levnější vozy Porsche. 
Nejžádanější jsou starší mo-
dely Porsche 911 a 356. Jejich 
cena prý jen poroste.  

Donedávna se vozy Por-
sche prodávaly za relativně 
nízké, často jen pětimístné 
dolarové částky. To už nepla-

tí. I ceny mladších modelů, 
například Carrera GT z pře-
lomu tisíciletí, vystoupaly 
strmě vzhůru. Kdysi bylo to-
hle auto k mání za 300 tisíc 
dolarů, nyní podle agentury 
Bloomberg i za téměř milion 
dolarů.  

Průměrná hodnota klasic-
kých německých aut vzrostla 
ze 150 tisíc dolarů v roce 
2007 na 625 tisíc dolarů 
v současnosti; u Porsche je 

však posun zvlášť patrný. 
Ty se tak stávají novými 
bezpečnými investicemi, 
takzvanými blue chip cars.

„Zájem o evropská spor-
tovní auta, zvláště pak ta 
německá, v posledních ně-
kolika letech stoupá. Ferrari 
stále vede, v závěsu jsou pak 
vozy značek Mercedes-Benz 
a Porsche. Mercedesy však 
již dosáhly svého vrcholu, to 
investice do Porsche je něco 

| 10 | téma automobily jako investice

trh s klasickými  
automobily zachvátila 
porschemanie
n Největší zájem při aukcích ceněných 
starších automobilů dosud tradičně 
soustředily automobily italského 
výrobce Ferrari. Se stárnutím generace, 
která vyrůstala v osmdesátých letech, 
se ale přízeň přelévá ve prospěch 
německých značek proslulých vyšší 
kvalitou, než nabízela konkurence. 
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hvězda poslední aukce. Porsche 550 Spyder z roku 1955 bylo ve středu vydraženo za 2,6 milionu dolarů. Tohoto modelu bylo vyrobeno jen 75 kusů. V jednom z nich 
skončil život amerického herce Jamese Deana. Na snímku je replika Deanova vozu.
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Jaroslav  
Matějka

stranu připravil

jiného. Ta je velice slibná,“ 
komentoval vývoj Gord Duff, 
specialista z RM Sotheby’s, 
největšího aukčního domu 
specializujícího se na hod-
notné klasické vozy. 

V přímém přenosu
RM Sotheby’s na své posled-
ní aukci, která se konala 
tuto středu jako součást 
pařížské výstavy Retromo-
bile, nabízel 62 vozů, z toho 
čtyři kusy Porsche. A hned 
u toho prvního se ukázalo, 
jakou přitažlivost v součas-
nosti mají. 

Licitace o model 911 S 2.2 
coupé z roku 1969 začala na 
120 tisících dolarech. „Inves-
tujte do své radosti,“ vyzýval 
rozjařený dražitel. Po sedmi 
příhozech byl vůz odklep-
nut novému majiteli za  
186 150 dolarů. 

Ještě napínavější boj se 
rozpoutal o raritní vůz 
z roku 1955 Porsche 356 
Pre-A Speedster. První 
nabídka zněla na 109 tisíc 
dolarů, po 18 příhozech byl 
vůz prodán za více než troj-
násobných 333 975 dolarů. 

Vrcholem večera pak byla 
bitva o skvostné Porsche 550 
Spyder také z roku 1955, 
jichž bylo vyrobeno pouze 
75 kusů. Začínalo se na dvou 
milionech dolarů. Vzápětí 
se zdvihl les rukou a zájem 
neochaboval ani s dalšími 
příhozy. To nabudilo draži-
tele: „Skvělé! Nemyslete na 
peníze. Je to radost, radost, 
radost!“ Když bylo dobojo-
váno na 2,6 milionu dola-
rů, ozval se sálem potlesk 
a hvízdot jako na fotbale. 

VyhledáVání na síti
Britská pojišťovací společ-
nost Hagerty se trhu s klasic-
kými vozy věnuje desítky let. 
Sleduje pohyb cen při auk-
cích a privátních prodejích. 
A také její poslední statistiky 
potvrdily zvyšující se zájem 
o vozy Porsche. 

Třeba ceny nejznámějšího 
modelu 911 z let 1974–1977 
stouply v průměru ze všech 
klasických vozů nejvíce. Loni 
povyskočily směrem vzhůru 
ve srovnání s předcházejí-
cím rokem o 154 procent. To 
bylo výrazně více než u vozů 

jiných značek, třeba Aston 
Martin, Ferrari a Lambor-
ghini. 

Loni bylo na prestižní 
aukci v americkém Monterey 
nabídnuto o 27 vozů Porsche 
více než rok předtím. Přede-
vším se jednalo o modely 930 
a 911 SC. 

Porschemanie vypukla 
i na internetu. Podle Hagerty 
se zájem o sporťáky ze 
Stuttgartu zvýšil mezi třiceti 
až padesátiletými sběrateli 
o 23,5 procenta. 

už nejen fotka
Proč jsou tyhle ikonické 
sportovní vozy nyní u sbě-
ratelů tak žádané? Odpověď 
je podle americké novinářky 
Hannah Elliottové, která se 
světu klasických aut věnuje 
dlouhodobě, jednoduchá. 

Jsou to auta „osmdesátek“. 
V těch letech bylo těm, kteří 
si je dnes povětšinou kupují, 
deset let. Na zdi svých po-
kojů si lepili jejich plakáty. 
Snili o nich. Toužili po nich. 
A nyní si svoje sny plní. Vy-
hledávají je a kupují.  

Mnozí experti však 
dodávají, že to souvisí i se 
současným větším zájmem 
o jakákoli auta z osmdesá-
tých let a novější. Už proto 
neplatí, že termín „sběra-
telský vůz“ je synonymem 
pouze pro staré vozy. 

Trh mocně pohání také to, 
že vlastníci starších „por-
šáků“, kteří je kdysi koupili 
třeba za nějakých 30 tisíc do-
larů, dnes nemohou odolat, 
když vidí, že jsou sběratelé 
ochotni za ně zaplatit bez vá-
hání v průměru i pětkrát více 
peněz, a zbavují se jich. 

A v neposlední řadě sběra-
telé oceňují, že konstrukčně 
jednodušší vozy Porsche 
jsou spolehlivé. Mají mno-
hem větší životnost než jiná 
auta vyrobená mezi lety 1970 
a 1980, například zástupce 
britských značek Jaguar či 
Aston Martin. 

za trojnásobek. 
Cena Porsche  
356 Pre-A Speedster  
při poslední aukci  
vystoupala ze  
109 tisíc dolarů  
na 334 tisíc. 

loňský lídr. Vůz Ferrari 
290 MM byl postavený pro 

Juana Manuela Fangia 
a jeho účast v závodu Mille 

Miglia v roce 1956. Loni 
v prosinci byl vydražen za 
28 milionů dolarů, což byl 

loňský rekord.  

zlatá osmdesátá. Automobiloví fajnšmekři se začínají zajímat i o mladší vozy. Do tohoto trendu 
dobře zapadá i třílitrové Porsche 911 Carrera S Cabrio z roku 1983.
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n Odstoupení reform-
ního člena ukrajinské 
vlády rozkrylo, jak je 
rozpolcený parlament 
v Kyjevě neschopný 
jakéhokoli reformního 
kroku.

Marian Hronek

Středeční oznámení ukrajin-
ského ministra hospodářství 
a obchodu Aivarase Abro-
mavičiuse o jeho rozhod-
nutí složit funkci vzedmulo 
mohutnou vlnu reakcí jak 
z Ukrajiny, tak celého světa. 

Množí se i spekulace o bu-
doucnosti vlády, která podle 
mnohých zoufale selhává.

„Nechci sloužit jako kou-
řová clona zjevné korupci 
nebo být loutkou těch, kdo 
chtějí znovu získat moc, 
na jakou byli kdysi zvyklí,“ 
odůvodnil své rozhodnutí 
odstoupit z funkce Abroma-
vičius.

Litevský národohospodář 
je jedním ze zahraničních 
odborníků, které do vlády 
povolal prezident Petro 
Porošenko, aby pracovali 
na reformách vedoucích 
k transparentnějšímu vlád-
nutí. Tito lidé však narážejí 

na odpor oligarchů, pro něž 
je korupce a zákulisní ovliv-
ňování politiky letitou praxí. 
Reformní zákony pak často 
v parlamentu neprojdou, 
protože většina poslanců 
pro ně nezvedne ruku.

Rozhodnutí ministra 
včera v rozhovoru pro server 
Ukraine Today komentoval 
jeho hlavní poradce Adomas 
Audickas. „Tato rezignace by 
měla být varovným signá-
lem pro zahraniční inves-
tory, aby začali důkladně 
zkoumat poslední vývoj na 
Ukrajině,“ řekl Audickas. 
Stejně tak by měla připo-
menout představitelům 

současné vlády v Kyjevě, že 
pokud se podstatně nezmění 
nynější administrativa, ne-
budou rozhodnutí investorů 
pro Ukrajinu ani zdaleka 
příznivá.

Odstupujícího ministra 
podporují svým otevřeným 
dopisem velvyslanci něko-
lika evropských zemí a také 
USA a Kanady. Chválí jeho 
úsilí o prosazování nutných 
změn a boj s korupcí a vyzý-
vají politické lídry země, aby 
nechali svých malicherných 
sporů a raději se soustředili 
na to, co Ukrajině pomůže 
rozvinout se. Prohlášení 
ukrajinské analytické plat-

Ministrova rezignace 
rozvířila politickou bouři

Ukrajinské politické klima 
ilustruje nedávná událost 
v parlamentu. Ministr vnitra 
Avakov předčítal svůj projev. 
Bývalý prezident Gruzie 
Saakašvili, pověřený bojem 
s korupcí, jej začal obviňovat, 
že je zloděj. „Žvásty!“ 
reagoval ministr. Hádka 
vyvrcholila tím, že Avakov 
po svém oponentovi vztekle 
hodil sklenici s vodou, zatímco 
poslanci žmoulali pera či 
pozorovali své boty.

z divokého 
východu

život v řecku včera zastavila 
24hodinová stávka na protest 
proti chystané reformě v sociál-
ním zabezpečení, kterou požadují 
mezinárodní věřitelé. Byly zrušeny 
vnitrostátní lety, stát zůstaly 
i trajekty a veřejná doprava, byly 
uzavřeny školy, soudy i lékárny 
a v nemocnicích zůstal jen nezbyt-
ný personál pro nouzové případy. 
Protestující zemědělci zablokovali 
svou technikou hlavní silniční tahy. 
Při demonstracích v centru Atén, 
kterých se zúčastnilo asi 40 tisíc 
lidí, došlo na drobné střety, při 
nichž hrstky demonstrantů házely 
zápalné lahve a kameny na policii. 
Ta je pak zaháněla pomocí slzného 
plynu a ohlušujících granátů.  

ProTi věřiTelům, ProTi reformám, ProTi všem
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n O osudu zakladate-
le serveru WikiLeaks 
dnes rozhodne ver-
dikt expertů OSN. 

Komise při Radě OSN pro 
lidská práva posuzující 
případ Juliana Assange prý 
rozhodla ve prospěch zakla-
datele serveru WikiLeaks, 
který se tři roky skrývá před 
zatčením na ekvádorské 
ambasádě v Londýně. Podle 

jejího závěru byl „svévolně 
zadržován“, uvedla to včera 
bez bližších podrobností 
BBC. Oficiální oznámení 
komise se čeká dnes. 

Assange předtím prohlá-
sil, že je připraven v pátek 
opustit ambasádu a nechat 
se zadržet, pokud komise 
OSN rozhodne v jeho nepro-
spěch. „Když ale zvítězím 
a jednání státních stran 
bude shledáno protipráv-
ním, očekávám, že mi bude 

okamžitě vrácen pas a že 
budou ukončeny pokusy za-
držet mě,“ uvedl Australan 
na Twitteru WikiLeaks.

Britská policie dala přesto 
v reakci najevo, že Assange 
zadrží v každém případě, 
jakmile ekvádorské velvy-
slanectví opustí. „Zatykač 
stále platí. Jestliže ambasá-
du opustí, učiníme vše pro 
to, abychom ho zatkli,“ řekl 
policejní mluvčí v Londýně. 
/čtk/  Sledujte e15.cz

assange opouští azyl

Republikánský prezidentský 
kandidát Rick Santorum 
po neúspěchu v Iowě vzdal 
souboj o kandidaturu na 
prezidenta USA a v kampani 
podpořil republikána Marca 
Rubia. Ačkoli volební shro-
máždění v Iowě před čtyřmi 
lety vyhrál, v pondělí získal 
Santorum jen jedno procen-
to hlasů. Jeho názory, hlavně 
v oblasti potratů či homose-

xuality, jsou považovány za 
velmi konzervativní.

Po hlasování v Iowě vzdali 
další boj také Mike Huckabee 
a Rand Paul v republikán-
ském a Martin O’Malley v de- 
mokratickém táboře. Očeká-
vá se, že další kandidáti 
s nepřesvědčivými výsled-
ky učiní brzy totéž, nejspíš 
republikáni Carly Fiorinaová 
a Ben Carson. /čtk/

Další republikán 
vzdal boj o Bílý dům 

formy Vox Ukraine zase va-
ruje, že ministrova rezignace 
může odstartovat politickou 
krizi s nepředvídatelnými 
následky. Signatáři vyzývají 
prezidenta Porošenka, aby 
se k problému okamžitě 
vyjádřil a ujistil občany, 
že přebírá odpovědnost za 
řešení této kritické situace.
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Byl zabit velitel al-Káidy

Při útoku amerického bez- 
pilotního letadla byl v Jeme- 
nu včera zabit jeden z vůdců 
teroristické organizace al- 

-Káida Džalál Bilajdí. Podle 
jemenských zdrojů byl cí- 
lem automobil, v němž jel 
Bilajdí se svými dvěma 
strážci. Bilajdí v al-Káidě 
řídil bojové operace. 

Polsko obnoví pátrání 
v kauze Smolensk
Letoun, při jehož havá-
rii v roce 2010 v ruském 
Smolensku zahynul polský 

prezident Lech Kaczyński 
a další činitelé, se rozpadl 
už nad zemí. Řekl to polský 
ministr obrany Antoni Ma-
cierewicz s tím, že vyšetřo-
vání pádu obnoví. /čtk/

Krátce
Sýrie dostala 
ve slibech 
politiků světa 
miliardy dolarů

Více než šest miliard dolarů 
na letošní pomoc pro Sýrii 
a okolní státy už přislíbili 
poskytnout světoví státníci 
na včerejší londýnské dár-
covské konferenci. Celkem 
je podle OSN letos potřeba 
kolem devíti miliard dolarů. 
Česko se chystá přispět část-
kou 170 milionů korun.

Mezinárodní konference 
nazvaná Podpora Sýrie a re-
gionu v roce 2016 navazuje 
na trojici podobných akcí 
z let 2013 až 2015, které se 
uskutečnily v Kuvajtu. Jejím 
cílem je získat většinu z de- 
víti miliard dolarů, které 
letos žádá OSN. Asi 7,7 mili-
ardy z této sumy by mělo jít 
různým agenturám světové 
organizace a 1,2 miliardy 
státům v regionu. 

Největší příspěvek zatím 
jménem EU slíbil předseda 
Evropské rady Donald Tusk, 
podle něhož dá letos osm-
advacítka na pomoc Sýrii, 
Turecku, Jordánsku a Liba-
nonu přes tři miliardy eur. 
USA chtějí podle ministra 
zahraničí Johna Kerryho po-
skytnout kolem 900 milionů 
dolarů. Ještě vyšší má být 
příspěvek Německa, jehož 

kancléřka Angela Merkelová 
hovořila o sumě 1,2 miliardy 
eur. Britský premiér David 
Cameron za svou vládu při-
slíbil 1,2 miliardy liber (přes 
43 miliard korun). Oba státy 
zároveň slíbily miliardy i pro 
dalších několik let. 

Největší finanční náklady 
pětiletého syrského konflik-
tu nesou vedle samotných 
Syřanů okolní země. Turecký 
premiér Ahmet Davutoglu, 
jehož země hostí 2,5 milionu 
syrských uprchlíků, včera 
hovořil o nákladech ve výši 
desítek miliard dolarů 
ročně. /čtk/

dAvid cAmeron:

Británie se zavázala zvýšit svůj 
příspěvek na pomoc Sýrii 
o 1,2 miliardy liber. Celková 
výše britského příspěvku tak už 
dosáhla 2,3 miliardy liber. Jedi-
ná země, která dosud přispěla 
více, jsou USA.

twitter.com/e15news



n Středoškolákům přednáší o tom, jaké to je být 
podnikatelem, malým dětem plní s Nadačním fondem 
Neuron sen přiblížit se vědě a výzkumu a do toho řídí 
firmu Abra Software. „Podnikání není honbou za penězi, 
ale je to služba s vyšším mravním principem,“ říká 
Jaroslav Řasa, který před více než dvaceti lety dal vale 
vědecké kariéře a začal podnikat. 

Marek Schwarzmann

 Vedle svého byznysu 
se zabýváte podporou 
a motivací dětí a mladých 
lidí v oblasti vědy a v pod-
nikání. Považujete se za 
mecenáše? 
Tak si rozhodně neříkám. 
Moje úloha je v celé věci 
relativně malá. Neberu to 
jako nějakou charakterizují-
cí nálepku. Mám jednoduše 
radost, když děti dělají něco 
smysluplného. 

 Ale na poli dobročin-
ných aktivit jste poměrně 
aktivní?
Vše začalo soutěží Diplomo-
vá práce roku. Cílem akce je, 
aby práce studentů nezůstá-
valy jen v policích knihoven 
vysokých škol, ale aby k ně-
čemu sloužily, informace 
z nich byly využívány. To se 

přelilo do projektu „Můžeš 
podnikat!“, v jehož rámci 
objíždím s kolegy střední 
školy s cyklem přednášek 
o podnikání. Žákům uka-
zujeme, že podnikání není 
něco, čeho by se měli bát, že 
to je životní příležitost ze-
jména pro ty, kteří chtějí být 
užiteční, kteří chtějí něco 
dokázat. Ročně oslovíme 
asi pět tisíc dětí. Cílem je 
vzbudit v dětech zájem být 

 Snažíme se 
narovnat obraz 
podnikatelů ve 
společnosti, který 
stále není nijak 
úchvatný. Lidé si 
většinou myslí, že 
podnikatel je někdo, 
kdo šidí stát, krade 
a tuneluje. Ale to jsou 
jen nejhorší výjimky.
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aktivní. Když mě ředitelka 
Nadačního fondu Neuron 
Monika Vondráková oslo-
vila s nabídkou spolupráce 
a plnění dětských vědec-
kých snů, neváhal jsem. 

 Jaké máte odezvy 
z přednášek? Začali již 
někteří absolventi vašich 
kurzů podnikat?
Občas někdo přijde s pro-
jektem pro radu, jestli je to 

dobrý nebo špatný. Hlavní 
přínos není v tom, kolik 
studentů následně začne 
podnikat, ale v tom, že jim 
to otevře oči, začnou vnímat 
spoustu informací v širších 
souvislostech. Pozitivně re-
agují samotné školy, které si 
nás opakovaně zvou. Narov-
náváme obraz podnikatelů 
ve společnosti, který stále 
není nijak úchvatný – lidé si 
tu většinou myslí, že podni-
katel je někdo, kdo šidí stát, 
krade, tuneluje à la Krejčíř 
a podobně. To jsou jen 
nejhorší výjimky. Vysvětlu-
jeme, že být podnikatelem 
je něco až ušlechtilého, ne 
něco zlého, nepřátelského či 
sobeckého.

 Kdo s vámi ještě před-
náší?
Projekt jsme založili s Mir-
kem Hofmanem z firmy 2N 
Telekomunikace a Pavlem 

Komárkem z firmy Empi-
rica. Nyní s námi přednáší 
například i Jiří Grund nebo 
Dalibor Dědek. Je nás asi 
patnáct. Já přednáším již 
třetím rokem. Největší 
výkon jsem měl asi tisíc 
studentů za sezonu. Kdysi 
nám někdo otevřel oči a mo-
tivoval nás k podnikání, mě 
třeba Tomáš Baťa. Teď se to 
jen snažíme předat dál.

 Takže jste velkým fan-
dou Tomáše Bati?
Nechal jsem začínající 
vědecké kariéry a začal pod-
nikat, protože jsem přečetl 
jeho knihu Úvahy a projevy. 
Poznal jsem, že podnikání 
není honbou za penězi, ale 
že to je služba s nějakým 
vyšším mravním principem. 

 Kde jste dříve ve vědě 
působil?
Zabýval jsem se robotikou 
a umělou inteligencí se za-
měřením na neuronové sítě 
čili automaty, které mají 
schopnost se učit. Kdyby 
nedošlo k sametové revolu-
ci, nejspíš bych dnes učil na 
vysoké škole.

 Prakticky jste ale skon-
čil docela blízko – jednak 
přednášíte a rovněž máte 
firmu, která se zabývá IT 
automatizací. 
To je pravda, to, co Abra 
Software dělá, je automati-
zace a úspory práce lidem, 
aplikace softwaru pro 
reálný svět. 

 Jsou přednášky něčím 
přínosné i pro vás? 
Neuron podporuje napří-
klad Dětskou vědeckou 
konferenci a v jejím rámci 
se objevují talentované děti, 
které mají vnitřní drajv, 
jenž nás zajímá. Ten nejde 
vdechnout nějakou před-
náškou, v dítěti už musí být. 
Lze je ale třeba inspirovat 
a s tím se už dá také ledacos 
dělat. Nadace vyhledává na 
těchto konferencích nadané 
a zapálené děti a pak se lidí 

Děti by se měly zabývat 
něčím smysluplným



debatu o podnikání, tvorbě 
hodnot, nastavení etických 
pravidel, vedení člověka 
k osobnímu sebeovládání, 
a na to vám někdo řekne, 
že hippies jsou vlastně 
taky fajn. Poměrně často 
se nám třeba v gymnáziích 
stává, že se v tom všem děti 
trochu ztrácejí. Mají tam 
na výběr tolik možností, 
přístupů a voleb, že pak ob-
čas nevědí, kam dřív. Když 
se jich zeptáte: „Co vlast-
ně v životě chceš? Budeš 
hippík? Budeš podnikatel? 
Budeš úředník? Budeš 
doktor?“ Tak oni najednou 
nevědí, co chtějí, mají pro-
blém si vybrat. Třeba oproti 
dětem z odborných škol je 
to výrazný rozdíl.

 Tam se dá předpoklá-
dat, že když už chodí na 
ekonomku, tak vědí, že 
chtějí být třeba účetním?
Přesně tak. Jsou tam víc 
realističtí. Byli jsme i v uči-
lištích, jejichž obory ani 
nekončily maturitou, ale 
i tam jsme potkali hodně 
skvělých dětí, které to měly 
srovnané. 

 Zmiňoval jste, že krom 
času vás tyto aktivity stojí 
i prostředky. Kolik?
Ročně to jsou stovky tisíc 
korun. Do toho samozřejmě 
nepočítám cenu samotné 
práce, ta je v rámci dobro-
volnictví. 

 Otázka na tvrdo. Nejsou 
tyto aktivity jen odrazem 
potřeby nechat si laskat 
ego?
Myslím, že ne. Věda jako 
taková je pro veřejnost 
relativně málo zábav-
ná. Pokud bych se chtěl 
protlačit někam do širšího 
veřejného povědomí, tak 
sponzoruji třeba sportovce 
nebo modelku. K vědě mám 
vztah, tak proč bych jí to 
nějak nevrátil třeba tím, že 
pomohu motivovat nové 
mozky, které ji obohatí.

www.e15.cz | 15 |

Zakladatel 
firmy Abra 
Software 
a předseda 
jejího 
představenstva. 
Velký zastánce „baťovského“ 
přístupu k podnikání. 
Vystudoval kybernetiku na 
ČVUT v Praze. Angažuje se 
v mecenášských aktivitách ve 
spolupráci s Nadačním fondem 
Neuron a ve vlastním projektu 
Můžeš podnikat! Je ženatý, má 
tři děti.

Jaroslav 
Řasa (48)
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moudra typu: „Najdi si 
dobré místo v Bruselu“ nebo 
„hledej hlavně mezi velkými 
zaměstnavateli či ve státní 
správě“ a podobně. Udělali 
jsme si seznam lidí, o nichž 
jsme věděli, že jsou to 
morální a úspěšní byznys-
meni. Většinu jsme už nějak 
osobně či obchodně znali. Po 
čtyřech letech je nás na to 
přednášení o podnikání pat-
náct. Nejde to nějak skokově, 
obzvlášť když ti lidé z toho 
opravdu nic nemají. Ba na-
opak, stojí je to čas a peníze, 
možná i trochu sebeúcty, 
protože technicky si jdou 
stoupnout před puberťáky 
a ti jsou nepředvídatelní.

 Už na vás někdy přistá-
la namočená houba?
Nejhorší, co se nám stalo, 
bylo ticho. Znuděné výrazy 
a nezájem, případně nesmy-
slná diskuze. Když vedete 

 Motivace dětí 
hodně stojí na 
dobrých učitelích, 
kteří s nimi ve 
škole pracují. Oni 
prvotně zachytí 
talenty, vytipují je 
a nasměrují. 

jako já ptá, jestli je nechtějí 
nějak podpořit. Motivace 
dětí hodně stojí na jejich 
učitelích, kteří s nimi ve 
škole pracují. Oni je prvotně 
vytipují a nasměrují. Klo-
bouk dolů před nimi, oni 
jsou ti, kteří zachytí první 
talenty, odvádějí velký kus 
práce.

 Jak probíhá takové 
splnění dětského vědecké-
ho snu?
Třeba Dalibor Dědek splnil 
sen klučinovi, který miluje 
fyziku částic a vesmír, 
tím, že mu vyjednal pobyt, 
prohlídku a spoluúčast 
na vědeckém programu 
v CERN a setkání s význam-
ným fyzikem Lawrencem 
Kraussem. Můj chráněnec 
se zabývá biochemií, a tak 
jsem mu zajistil třítýdenní 
stáž v Ústavu biochemie, 
kde si prošel jednotlivá pra-

coviště, ale byl také zapojen 
do samotného bádání. Vě-
novaly se mu největší české 
kapacity, řešily s ním pro-
blémy tamního výzkumu. 
Děti jsou ve věku 12 až 15 let 
velice vnímavé a berou vše 
velmi vážně, intenzivně. Je 
pak zajímavé pozorovat, jak 
se dál problematice věnují.

 Kolik dětí už prošlo 
podobným programem?
Zatím ti dva, které jsem 
zmínil. Je to nový program, 
letos bude vybrán třetí 
šťastlivec. A ano, je otázkou, 
zda by jich nemělo být víc, 
zda by se víc lidí mého raže-
ní nemělo do této činnosti 
zapojit.

 Jak hledáte kolegy? Ať 
už pro přednášky o podni-
kání nebo podporu malých 
vědců? Jsou to třeba vaši 
obchodní partneři?

S Mirkem Hofmanem jsme 
několik měsíců debatovali 
o tom, co udělat s tím, že se 
mladí bojí podnikat. V Česku 
jim v podstatě všude nutí 
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 Jestliže chceme účinně chránit 
republiku před vlivem nelegální 
migrace, je třeba, aby početní stavy 
cizinecké policie zásadně narostly,
řekl policejní 
prezident Tomáš Tuhý
str. 2
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Dalík: 
darebákova 
práva
Padl výrok prvoinstanční-
ho soudu ve věci korupce, 
která se měla odehrát v době 
výběrového řízení na obrněné 
transportéry Pandur. Výsled-
kem je pět let vězení a pětimi-
lionová pokuta pro lobbistu 
Marka Dalíka. Je to zajímavý 

příběh nejen o politickém 
lobbingu, ale dost možná 
i o fungování české justice.

Zatím neexistuje písemné 
zdůvodnění rozsudku, musí-
me si měsíc dva počkat. Snad 
se nám pak dostane odpovědi 
na otázku, proč soudkyně 
překvapivě překvalifikovala 
údajný Dalíkův trestný čin. 
Státní zástupce přišel s verzí, 
že když Dalík žádal 480 mi- 
lionů korun, choval se jako 
podvodník: neměl možnost 
uvést do chodu mechanismy, 
jež by rakousko-americké 
firmě Steyer zajistily zakázku. 
Stručně řečeno, podle žalobce 
chtěl Dalík zástupce firmy 
oklamat.

Nicméně soudkyně pře-
kvalifikovala jeho trestný 

čin na pokus získat úplatek. 
V písemném zdůvodnění bude 
zajímavé sledovat, do jaké 
míry k tomuto obratu přispěly 
výpovědi lidí jako Martin 
Barták a Mirek Topolánek, 
kteří potvrdili, že Dalík stál 
skutečně blízko reálného vý-
konu politické moci. Z ústního 
zdůvodnění soudkyně bylo 
patrné, že Dalíkovo postavení 
poradce a intima expremiéra 
Topolánka brala vážně. Tedy 
že za možný úplatek skutečně 
mohl odvést reálné služby.

Mírné pochybnosti v celé 
kauze vzbuzuje jen to, že 
všechno se točí kolem pozdní 
svědecké výpovědi jednoho 
manažera firmy Steyer. Spíše 
se proto čekalo, že když ne-
existují přímé důkazy a žaloba 

má v ruce jen nepřímé indicie, 
výsledkem bude zproštění. 
Bude proto extrémně důležité, 
jak si soudkyně vyhodnotila 
sled nepřímých důkazů a jestli 
skutečně dávají logický řetě-
zec. I darebák má totiž právo 
na spravedlivý proces.

I kdyby odvolací soud pro 
důkazní nouzi Dalíka osvo-
bodil, rozhodně tím nebude 
rehabilitována politická éra 
spojená se jmény Stanislava 
Grosse a Marka Dalíka. Oba, 
jeden jako ministr a později 
premiér, druhý jakožto nej-
bližší z nejbližších expremiéra 
Topolánka, dovedli k doko-
nalosti systém politického 
podnikatelství. Byli to oni 
a jejich tah na peníze skrze 
politickou objížďku, který 

zasadil politickému systému 
u nás těžkou ránu. A připravil 
pozice pro nástup oligarchů 
typu Andreje Babiše.

Někdo může vytasit jména 
mnoha jiných politických 
kmotrů. Rozdíl mezi nimi 
a duem Gross–Dalík byl však 
v tom, že kmotři parazitovali 
na systém zvnějšku. Ti druzí 
„těžili“ uvnitř systému. Možná 
jde o zdánlivou slovní hříčku, 
ale když je systém „napaden“ 
zvnějšku, je na to připravován 
a má určitou šanci se bránit. 
Když ho však začnou měnit 
lidé zevnitř, stane se křehkým 
a má tendenci se rozsypat jako 
onen americkým seriálem 
proslavený domek z karet.

Autor je komentátorem týdeníku Reflex

Komentář

Bohumil Pečinka



GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

PROGRAM
Trendy v jídle a ve fi tness

Kurz zdravého vaření
Rozhovor s patronkou projektu Simonou Krainovou          
Beseda s výživovým poradcem Petrem Havlíčkem
Profesionální focení s fotografem časopisu Dieta

Proměny, líčení, poradenství
Nabídka speciálního dietního menu v TOP HOTELU

Konzultace s odborníky z Kliniky YES VISAGE
Stánky partnerů
Dětský koutek

 
9.00 – 9.45

 VNÍMEJ SVÉ TĚLO – Petra Munduchová

10.00 – 10.45
 BŘIŠNÍ PEKÁČ – Hanka Kynychová

11.00 – 11.45
 VNÍMEJ SVÉ TĚLO – Petra Munduchová

12.00 – 12.45
 JÓGA – Václav Krejčík

13.00 – 13.45
 POWERJÓGA – Kateřina Bílková

14.00 – 14.45
 BODYSTYLING – Vlasta Pavlasová

15.00 – 15.45
  JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA – Jakub Šamberger

 Akci moderuje Zorka Hejdová

VSTUP ZDARMA 

WWW.HUBNEME�DOPLAVEK.CZ

6. 2. 2016
od 9.00 do 17.00 hodin

 
TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4

Praha 4-Chodov

FESTIVAL 
ZDRAVÉHO 
ŽIVOTNÍHO 

STYLU

ZVEME VÁS NA

 PŘIJĎTE A VYHRAJTE:
Každou hodinu soutěž o 10 hodnotných cen!

Výživový plán sestavený
Petrem Havlíčkem
 v hodnotě 8990 Kč

Liposukci  s Klinikou
 YES VISAGE

v hodnotě 120 000 Kč 

Revoluční stroj 
Power Plate MY3 

v hodnotě 89 000 Kč

PRO PRVNÍCH 500 
PŘÍCHOZÍCH KNIHA 

JÍDLO JAKO 
ŽIVOTNÍ STYL III 
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Romantika středního 
Porýní zahřeje i v zimě
n Krajina kolem středního toku Rýna je posetá hrady, zámky, pev-
nostmi i zříceninami a pro romantický zimní výlet ve dvou je jak 
dělaná. Výhledy na údolí a hluboké soutěsky učarovaly již mnohým 
romantickým umělcům 19. století a o své kouzlo nepřišly ani dnes. 
Zima navíc propůjčuje krajině klidnou a tajemnou atmosféru a dává 
čas vydechnout a načerpat síly.

Pavel Joska

V roce 2002 bylo 65 kilomet-
rů unikátní kulturní krajiny 
údolí horního úseku střed-
ního toku Rýna – od Rüdes-
heimu a Bingenu na protěj-
ším břehu po Koblenc dále 
po proudu – zařazeno mezi 
poklady světového kulturní-
ho dědictví UNESCO. Hrady 
a zříceniny, kterých tu 
najdete na čtyři desítky, jsou 
jako němí svědci dávných 
časů a dále vyprávějí své 
příběhy.

Nedaleko Koblence na le-
vém břehu Rýna se maje-
státně tyčí hrad Stolzenfels. 
Dnešní pohádkové podoby 
se mu dostalo až v 19. stole-
tí, a je tak jedním z mnoha 
zachráněných hradů a jedi-
nečnou ukázkou pruského 
romantismu. V roce 2011 
byla dokončena rekonstruk-
ce exteriérů hradu a úpravy 
pěti zahrad a parku. Hrad 
Stolzenfels je během ledna 
a února přístupný pouze 
o víkendech (10–17 hodin).

Nálepku nezničitelnosti 
právem nese impozantní 
hrad Marksburg nad měs-
tečkem Braubach na pravém 
břehu. Jako jediný hrad 
na Rýnu nebyl během své 
sedm století dlouhé historie 
poškozen. Zachovala se tak 
unikátní dokumentace 
stavebního rozvoje hradu 
z různých dob. Dnes zde 
sídlí Německý spolek hradů 
a na každém kroku díky 
znamenité péči na návštěv-
níky dýchá kouzlo stře-
dověkých časů. Prohlídky 
se na hradě i v zimním 
období konají denně mezi 
11.–16. hodinou.

Jako kamenná loď 
zakotvená v proudu Rýna 
stojí na skalnatém výběž-

ku uprostřed řeky celní 
hrad Pfalzgrafenstein. 
V těchto místech byl dříve 
Rýn opravdu nebezpečný 
a divoký, a tak lodě musely 
proplouvat kolem hradu, 
takže neunikly pozornosti. 
I v zimních měsících je hrad 
přístupný o víkendech mezi 
10.–17. hodinou. Na hrad 
jezdí malý trajekt z města 
Kaub, jehož panorama ko-
runuje ještě hrad Gutenfels 
obklopený vinicemi.

Hradní Hotely 
Pro ty, kdo by rádi na někte-
rém hradě přenocovali nebo 
chtěli překvapit romantic-
kým výletem, je připravena 
nabídka několika hrad-
ních hotelů s kompletním 
servisem. Díky nadšení pro 
hrady na počátku 19. století 
se podařilo mnohé zachrá-
nit a opravit.

Po celý rok je otevřený 
romantický hradní hotel 
Rheinfels v St. Goar na le-

vém břehu Rýna, odkud je 
nádherná vyhlídka na skálu 
Loreley opředenou legen-
dou o nešťastné lásce. Ta 
se nachází o něco výše proti 
proudu na protějším břehu. 
S hotelem sousedící zříce-
ninu hradu Rheinfels, která 
bývala jednou z největších 
pevností na Rýnu, lze v zim-
ních měsících při příznivém 
počasí navštívit o víkendech 
během prohlídek s průvod-
cem. Na protějším břehu 
jsou pak hrady Maus a Katz.

Směrem k Bingenu leží 
na levém břehu Rýna další 
hradní hotel Reichenstein 
upravený v neogotickém 
stylu. Pokoje hotelu s výhle-
dem na Rýn čekají na hosty 
od začátku února. Nedaleko 
je možné i v zimě navští-
vit hrad Sooneck, který si 
zachoval ráz středověkého 
rytířského hradu a na ska-
liskách nad řekou působí 
jak vystřižený z pohádky 
o Šípkové Růžence.

Po Pravém nebo  
levém břeHu rýna?
Nejlepší a nejpohodlněj-
ší volbou, jak cestovat 
Porýním, je půjčení auta 
přímo na letišti. Břehy řeky 
na obou stranách kopíruje 
silnice, ze které jsou nád-
herné vyhlídky na údolí vy-
hloubené řekou skrz kopce 
a skály, vesnice a městečka 
mezi vinicemi šplhajícími 
vzhůru po svazích a kamen-
né hrady trůnící na vr-
cholech kopců a skalách 
nad řekou. Stačí si vybrat 
cestu po pravém nebo levém 
břehu. Ve stejném úseku 
vede na obou stranách řeky 
i železnice, kterou ocení 
milovníci vlaků.

Zajímavostí také je, 
že mezi městy Koblenc 
a Mohuč nevede přes řeku 
Rýn žádný most. Pro cestu 
na druhý břeh je možné 
využít pouze přívozy, které 
jezdí poměrně často a jsou 
zpestřením cesty. V celém 

úseku jich je v provozu 
celkem pět a fungují na tra-
sách Bingen–Rüdesheim, 
Niederheimbach–Lorch, 
Engelsburg–Kaub, St. Goar 
– Loreley St. Goarshausen 
a Boppard–Filsen. První 
uvedené jsou stanice na le-
vém břehu Rýna.

PoHádka o krajině, víně 
a dobrém jídle
Idylický pohled na tera-
sovité vinice na svazích 
nad majestátním Rýnem 
odpočívající pod sněhovou 
přikrývkou se kvůli stále 
teplejším zimám naskytne 
spíše výjimečně. I v zimě 
jsou proto vinařské oblas-
ti Porýní to pravé místo 
na procházky a poznávání 
krajiny. Fyzická aktivita je 
důležitá i v zimě – stimu-
luje krevní oběh a posiluje 
imunitní systém. Pořádná 
zimní túra také zažene stres 
a dá zapomenout na starosti 
všedního dne. 

UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD. Hrad Stolzenfels stojící nedaleko Koblence 
získal dnešní pohádkovou podobu až v 19. století, a je tak jedním 
z mnoha zachráněných hradů a jedinečnou ukázkou pruského 
romantismu.

NA POSILNĚNOU. Ke zdejšímu ryzlinku se hodí i místní tradiční jídlo 
v podobě vydatného Döppekuchenu – zapečené nastrouhané bram-
bory s uzenou slaninou, cibulí, vajíčky a chlebem máčeným v mléce.



on-line prodej
www.eximtours.cz

 tel.: 841 115 115

Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištení.
Ceny neobsahují víza.

AI – all inclusive
PP – polopenze
SN – snídaně

CENA JE KONEČNÁ, platí pro 1 osobu
ve dvoulůžkovém standardním pokoji
nebo apartmánu dle popisu v katalogu.

PLP – plná penze
BS – bez stravy
APT – apartmán

Destinace dny odlety hotel strava cena
KAPVERDY – ostrov BOA VISTA 8 9.2. Praha 4+* AI 21 990 Kč
DOMINIKÁNA – PUERTO PLATA 12 9.2. Praha 4* AI 31 690 Kč
DOMINIKÁNA – SAMANÁ 12 9.2. Praha 4* AI 37 490 Kč
KAPVERDY – ostrov SAL 8 12.2. Praha 4* AI 23 690 Kč
SENEGAL 8 16.2. Praha 4* AI 27 990 Kč
EGYPT – HURGHADA 8 20.2. Praha 4* AI 9 190 Kč
EGYPT – MARSA ALAM 8 21.2. Praha 4* AI 10 790 Kč
KEŇA 10 23.2. Praha 4* soft AI 32 990 Kč
SRÍ LANKA – OKRUH + CLUB BENTOTA 4* 11 27.2. Praha - PP+AI 49 390 Kč
LYŽE – RAKOUSKO – DACHSTEIN 8 27.2. VD APT BS 3 290 Kč

KUBA 12 2.3. Praha 4* AI 44 290 Kč

LYŽE – ITÁLIE – VAL DI FIEMME 5 6.3. VD 3+* PP 4 390 Kč

SAE – POZNÁVACÍ ZÁJEZD 8 12.3. Praha 3*/4* SN+PP+PLP 29 290 Kč

ZANZIBAR 10 15.3. Praha 4* soft AI 33 990 Kč

LYŽE – SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY 5 27.3. VD 3* PP 4 990 Kč

Last Minute

Sleva až 25 % na Léto 2016 !
Pouze při rezervaci do 29. 2. 2016. 

E15_126x136_5.2.indd   1 4.2.2016   14:26:22
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Perfektní zakončení zim-
ního výletu? V jedné z mno-
ha místních vyhlášených 
restaurací nebo vinařství, 
kde nabízejí gurmánské spe-
ciality i skvělá vína. Víno je 
pro Porýní typické už od dob 
dávných Římanů, kteří zde 
vysadili první vinice. Nejroz-
šířenější odrůdou je Ryzlink 
rýnský a nikde na světě 

se ho nepěstuje více. Ryzlin-
kem se hodí zapít i místní 
tradiční jídlo, jako je napří-
klad vydatný Döppekuchen, 
což jsou zapečené nastrou-
hané brambory s uzenou 
slaninou, cibulí, vajíčky 
a chlebem máčeným v mlé-
ce. I když v každé kuchyni 
připravují tenhle recept tak 
trochu po svém.

Informace o regionu Porýní-Falc na stránkách gastlandschaften.de •	
a o romantickém Porýní na webu romantischer-rhein.de. 

S leteckou společností Eurowings se z Prahy dostanete na letiště •	
Kolín nad Rýnem/Bonn za necelou hodinu letu, odtud už můžete 
pokračovat vypůjčeným autem, které lze za zvýhodněnou cenu 
zarezervovat zároveň s letenkou. Společnost Eurowings létá z letišť 
Kolín nad Rýnem/Bonn, Stuttgart, Berlín-Tegel, Hamburk, Hannover, 
Düsseldorf a Dortmund do více než 130 destinací v Evropě, Izraeli 
a severní Africe, ale i do exotických destinací, jako je Dominikánská 
republika, Kuba, Thajsko nebo Dubaj. 

Užitečné  
tipy na cestu
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MÍSTNÍ CHLOU-
BA. Víno je pro 
Porýní typické už 
od dob Říma-
nů, kteří zde 
vysadili první 
vinice. Nejrozší-
řenější odrůdou 
je Ryzlink rýnský 
a nikde na světě 
se ho nepěstuje 
více.

A160000339� inzerce
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V rutině bych se utopila
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n Před osmdesáti lety získal její otec v Berlí-
ně olympijské zlato. Charlotte Ramplingová 
v Berlíně loni dostala nejprve Stříbrného med-
věda pro nejlepší herečku na tamním filmovém 
festivalu a koncem roku také dvě Evropské 
filmové ceny, jednu za celoživotní dílo a druhou 
za výkon ve filmu 45 let. Toto britské manželské 
drama jí letos vyneslo i její první nominaci na 
Oscara. Uznávaná nekonvenční herečka, která 
točila s Luchinem Viscontim, Woody Allenem 
i Françoisem Ozonem, dnes slaví sedmdesátiny.

Iva Přivřelová

 Jak jste vnímala Ev-
ropskou filmovou cenu za 
celoživotní dílo?
Jako další moment, oprav-
du hezký, ale jen moment. 
Cena za celoživotní dílo 
zní pompézně, ale vlastně 
vám tím jen chtějí udělat 
radost, případně si připome-
nout vaši kariéru. Vždy mě 
překvapí, když má kariéra 
někoho zajímá.

 Film pro vás tedy nebyl 
vždy tím nejpodstatnějším?
Ne, ale práce ve filmu byla 
celý můj život důležitá. Vždy 
jsem věděla, že budu natáčet 
filmy, jen jsem netušila, kdy 
přesně a kolik nebo co budou 
zač. Neměla jsem žádný ka-
riérní plán. Jen točit snímky, 
které podle mě stály za to, 
aby vznikly. 

 Nedávno jste byla vidět 
i v televizi, v seriálech 
London Spy, Broadchurch 
a Dexter.
Poslední dobou vznikaly 
fantastické televizní série. Já 
natočila tři, což mi teď na ně-
jakou dobu stačí. Vždycky se 
chci posunout k nové práci. 

 Co nového jste našla ve 
filmu 45 let?
Nejde mi o objevování 
nových věcí, ale toho, co vás 
posune dál. Nechci hrát roli, 
kterou jsem už hrála. Pořád 
hledám podněty, které mě 
nebudou nudit. Nevím, co 
přesně to znamená. Ale je 
to pro mě jediný způsob, jak 
zůstat naživu. 

 Pokud objevíte režiséra, 
se kterým byste ráda praco-
vala, zavoláte mu?
Režisérům jsem nikdy 
nevolala. Ač to tak možná 

nevypadá, jako většina lidí se 
stydím a k tomu si přeji být 
vybrána. Vždy si mě někdo 
našel.

 Takhle klidná ohledně 
své kariéry jste byla od 
začátku?
Není to ani tak klid, spíš 
mám pocit, že nemůžete 
nic udělat s tím, co se vám 
přihodí. Vždy existuje tolik 
různých voleb, které jsme 
neudělali, a věcí, které nám 
unikly, proto nemá cenu 
o nich přemýšlet. Co by mi 
to dalo?

 Co byste poradila dneš-
ním začínajícím hercům? 
To, co bych poradila komu-
koli. Pokud něco opravdu 
chcete dělat, tak najdete 
způsob, jak se k tomu 
dostat. Žádné jiné tipy ne-
existují. Musíte prostě chtít. 
Hodně lidí nakonec nemá 
potřebnou energii nebo zá-
pal, může trvat dlouho, než 
se prosadíte. Klidně celou 
dekádu. Pokud se vám to 
nepovede do deseti let, pak 
by bylo asi lepší zkusit něco 
jiného. 

 Vám moc dlouho netrva-
lo, než jste se prosadila.
Já měla na začátku lehkou 
cestu, protože mě si vybrali 
a vsadili do filmu, nikdy jsem 
nemusela čelit odmítnutí, 
castingům, nabízet se. 

 Narodila jste se v Anglii, 
ale dlouho žijete ve Francii. 
Jak se vám hrála tak ang-
lická postava jako Kate ve 
snímku 45 let?
Uvolněně. Připadalo mi 
zajímavé vrátit se k takové 
typické anglické povaze, 
prozkoumat ji. Pocházím 
ze stejné sociální třídy jako 
Kate, znám ženy, které žijí 

jako ona. Akorát ona hledá 
rutinu, já z rutiny musím 
vždy utéct, abych se mohla 
dál vyvíjet. V jejím životě 
bych se utopila. 

 Proto jste kromě Britá-
nie vždy pracovala různě po 
Evropě?
Ano. Začala jsem v ang-
lickém filmu, pak jsem šla 
na chvíli do Hollywoodu, 
po dvacítce jsem se vrátila 
a odjela do Itálie. Tam jsem 
si uvědomila, že chci být sou-
částí celého kontinentu. 

 Proslavila jste se již 
v šedesátých letech, která 
se dnešním pohledem zdají 
být tou nejúžasnější dobou 
nejen pro umění. Byl onen 
swingující Londýn do-
opravdy tak skvělý?
Nic jiného jsem neznala. 
Bylo mi osmnáct, nemohla 
jsem s ničím moc porov-
návat, tak jsem prostě žila 
a užívala si to. Trávila jsem 
čas s The Beatles nebo s The 
Rolling Stones jednoduše 
proto, že jsme byli stejná 
generace.

 A jak vzpomínáte na 
film šedesátých let?
Šedesátá léta byla úžas-
ná, všechny ty nové vlny, 
avantgarda, britské filmy 
tzv. kuchyňského dřezu, 
které najednou nevypadaly 
falešně. Ale řekla bych, že 
sedmdesátá léta byla ještě 
mimořádnější. Tehdy už nic 
nebylo tabu, režiséři mohli 
říct, co chtěli. 

Autorka je spolupracovnicí redakce

Celý rozhovor na E15.cz
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Festivaly představí filmy  
z Japonska i Bulharska

Zahraniční filmy z Japonska 
a Bulharska v únoru představí 
dva filmové festivaly v praž-
ské Lucerně. Japonský festival 
s názvem Eiga-sai (začal 
včera) i Festival bulharských 
filmů (začíná 11. února) mají 
za cíl představit známé filmy 
svých zemí a přiblížit tak svou 
kulturu návštěvníkům.

O Janáčkův máj je zájem

Mezinárodní hudební fes-
tival Janáčkův máj zažívá 
rekordní zájem o své kon-
certy. Vstupenky na zahajo-
vací koncert s Drážďanskou 
filharmonií byly vyprodány 
za dvě hodiny. Koncert se 
uskuteční 20. května v Domě 
kultury města Ostravy. 
Velký zájem je i o vystoupení 
houslového mistra Berlín-
ských filharmoniků Guy 
Braunsteina či galakoncert 
mezzosopranistky Dagmar 
Peckové.

Výstava zkoumá 
myšlenku donátorství
Ideál donátorství a štěd-
rosti, který stál u zrodu 
mnoha veřejných institucí, 
představuje výstava v paláci 
Kinských. Národní galerie 
ji připravila při příležitosti 
220. výročí vzniku Obrazár-
ny Společnosti vlastenec-
kých přátel umění. Výstava 
bude přístupná ode dneška 
do 3. července a návštěvníci 
na jednom místě najdou 
slavná díla Filly, Kupeckého, 
Braqua, Picassa, Škréty či 
Toyen. /čtk/

Krátce

n Dokument nomino-
vaný na Oscara zachy-
cuje podivné ozbroje-
né skupinky, které na 
obou stranách ame-
ricko-mexické hranice 
bojují s drogovými 
kartely.

Stanislav Šulc

Je téměř neuvěřitelné, 
k čemu všemu se dokumen-
tarista Matthew Heineman 
a jeho štáb dostal, když 
zkoumal současný stav dro-
gových kartelů v Mexiku. 
Výsledkem je snímek Cartel 
Land, který loni získal 
několik cen na festivalu 
Sundance a letos bojuje 
o Oscara pro nejlepší celo-
večerní dokument. V sou-
těži, jíž zdánlivě dominuje 
fascinující portrét Amy 
Winehouse, navíc vůbec 
není bez šance. Cartel Land 
je nyní v nabídce videotéky 
Netflix, stejně jako další 
dva dokumenty v oscarové 
soutěži What Happened, 
Miss Simone? a Winter on 
Fire: Ukraine’s Fight for 
Freedom.

Heinemanův příspěvek 
otevírá scéna, v níž členové 
kartelu vaří novou dávku 
metamfetaminu pro ame-
rický trh. Efektní záběry 
doplňuje komentář jednoho 
z gangsterů, který popisuje 
distribuci i něco z historie: 
„To přijeli dva Američané, 
táta a syn, co studovali che-
mii, a naučili nás tu sračku 
vařit.“ A monolog končí vě-
tou, že vařit budou, dokud 
jim to bůh dovolí. Potom 
zdánlivě svět kartelu Hei-
neman opouští a raději se 
soustředí na menší ozbroje-
né skupiny, které s kartely 
bojují. Na americké straně 
to je hrstka patriotů, kteří 
„věří, že stojí na straně dob-
ra“, na mexické straně pak 
typická domobrana bránící 
konkrétní města.

Osudy obou skupinek 
režisér velmi sofistikova-
ně prolíná, ukazuje, jak 
je vnímají „obyčejní lidé“ 

Netflix u nás nabízí cenný 
dokument o boji s kartely

Tipy

Cinemax • 20.00

Hráči

Hvězdně obsazené 
krimidrama zavede diváka 
do zářivého světa rulety, 
blackjacku a automatů.

Cartel Land

(dokument, USA, 100 minut)
Režie: Matthew Heineman
Nabízí: Netflix
Hodnocení: 70 %

a do kontrastu staví jejich 
mediální obraz (USA) nebo 
střety s oficiálními ozbro-
jenými složkami (mexická 
strana). Velmi dyna-
mické až akční 
záběry ne 
nepodobné 
současným 
hraným 
filmům 
doplňují 
často naiv-
ní bláboly 
amerického 
patriota. 
Naopak před-
stavitelé mexických 
domobran (v čele s Josém 
Manuelem Mirelesem 
zvaným El Doctor) popi-
sují prohnilost systému, 
v němž kartely ovládají 

snad úplně každého. 
Výsledný tvar pak ještě 
doplňují prvoplánově krás-
né záběry krajiny (často 

zrychlené) a mimořád-
ně citlivě zvolená 

hudba, čímž 
Heineman ještě 

důsledněji vy-
užívá postupů 
hraného filmu.

Dokumen-
tární však 

zůstává drama-
turgie motivova-

ná reálnými udá-
lostmi, především 

těch kolem El Doctora. 
Spolu s ním pozorujeme 
proměnu původně snad 
i dobré myšlenky, jejíž rea-
lizace se postupně zvrhá ve 
smyslu „revoluce požírající 

vlastní děti“. A nakonec se 
dočkáme i smutné poin-
ty úvodní scény vaření 
metamfetaminu, která má 
ve skutečnosti zcela jiný 
smysl, než se na počátku 
snímku zdá. 

Cartel Land je vizuálně 
působivý snímek, jehož 
sláva však je snad až příliš 
velká a neúměrná obsahu.

Cartel Land je  
vizuálně působivý snímek, 
jehož sláva však je snad až 

příliš velká a neúměrná

obsahu.

VizUáLNě opojNé. Vedle akčních záběrů Cartel Land nabízí také lyrické pasáže přírody.
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výstAvA

Pozdravy ze Zahrady 
dokonalého jasu 

Před Veletržním palácem 
v Praze je ode dneška k vi-
dění Dvanáct bronzových 
hlav zvířat zvěrokruhu, 
které vznikly jako kopie 
plastik z období opiových 
válek v roce 1860 zničených 
vetřelci v Zahradě dokonalé-
ho jasu poblíž Pekingu. Jde 
o dílo proslulého čínského 
konceptualisty a občanského 
aktivisty Aj Wej-weje.

fEstivAl

Křemílek s Vochomůrkou, 
Maxipes Fík a ti druzí

Chcete vidět Boba a Bobka, 
Maxipsa Fíka či Křemílka 
s Vochomůrkou? Pokud pa-
tří k vašim oblíbeným hrdi-
nům, rozhodně si o víkendu 
najděte čas zajít na střechu 
pražské Galerie Harfa. Pro-
běhne zde festival ledových 
soch, jež jsou inspirovány 
právě televizními Večerníč-
ky. Program začíná v sobotu 
i v neděli ve 14 hodin. 

gAstrONOmiE

České pivo vedle 
nejlepší konkurence

Tři stovky točených pivních 
piv ze zhruba 60 pivovarů 
z Česka, Bavorska, Belgie, 
Finska a několika dalších 
zemí nabízí Mezinárodní 
pivní festival, který na výsta-
višti v Českých Budějovicích 
v sobotu vrcholí. Jde o nej-
větší tuzemskou akci svého 
druhu navazující na čtvrt-
stoletou tradici táborských 
reprezentačních slavností.

prOCházKA dO histOriE

Románské památky 
pražského levobřeží

Zajímá vás, jak vypadalo 
území Prahy v 10. století, 
zvláště právě podhradí na 
levém břehu Vltavy? Nebo 
nejstarší pražské památky – 
románský reliéf na mostecké 
věži, utajená věž biskupské-
ho hradu či oblouk Juditina 
mostu? Pak buďte v sobotu 
v 10.00 hodin před domem 
U Tří pštrosů u Karlova mos-
tu, kde procházka začíná.

hudbA

Populární klasika 
ve Španělské synagoze

Ravelovým Bolerem, Bize-
tovou Carmen, Loeweho My 
Fair Lady či Gershwinovým 
Sumertime, ale i písněmi 
jako Hevenu Shalom Ale-
chem, As der rebbe Elimej-
lech nebo Lach Jerušalaim se 
v neděli rozezní Španělská 
synagoga v Praze. Bude to 
v podání Czech Collegia, 
soprán obstará Michaela 
Šrůmová (na snímku). /ný/
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KArNEvAl žEN. 
Čas karnevalů je tu, 
a to si v zemi našich 
západních sousedů 
vždycky uměli užít. 
Letošní německé 
oslavy masopustu 
však probíhají ve 
stínu silvestrovských 
útoků na ženy, a tak 
se neobejdou bez 
přísných bezpeč-
nostních opatření. 
Především pak 
v Mohuči, kde už 
včera začal tradiční 
Ženský karneval. 
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