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Ministři natahují ruku, 
Babiš se snaží šetřit

Někteří ministři si při jed-
nání o rozpočtu na příští rok 
u ministra financí vyjednali 
více peněz. Přidáno zatím 
dostanou ministerstva spra-
vedlnosti, školství, kultury 
a životního prostředí. str. 2

Pěstitelských pálenic 
stále přibývá
Loni na konci roku bylo 
v Česku 550 pěstitelských 
pálenic. Je to o pět procent 
více než předloni a o pěti-
nu více než před osmi lety. 
Ročně tak přibývá průměrně 
deset pálenic. str. 5

Katolický fond dosáhl 
nadprůměrného výnosu
Česká katolická církev loni 
vydělala na světových bur-
zách téměř dvanáct milionů 
korun. Svých 290 milionů tak 
zhodnotila nadprůměrně, ví-
ce než o čtyři procenta. str. 7
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Ve špatný čas 
na špatném místě
Za týden začne olympiáda 
v Rio de Janeiru. Brazilská 
ekonomika je v nejhlubší  
krizi za posledních 30 let.

olympijské hry 2016

str. 10–11

staré rány  
se otvírají
severní Irsko se odmítá 
smířit s tím, že by mělo 
spolu s Británií opustit 
evropskou unii.

téma
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Byznys s demencí
Byznys s péčí o lidi postižené 
Alzheimerovou chorobou 
láká stále více soukromý 
kapitál. Komerčních  
domovů pro lidi  
s demencí tak přibývá 
mnohem rychleji  
než těch obecních či 
krajských. Naposledy 
se příležitosti chopil  
radko jung, šéf  
předního dodavatele  
zvířat a masa  
Animalco z impéria  
Andreje Babiše.  
S dalšími společníky  
investuje do sítě 
pečovatelských center,  
čímž se řadí k největším 
hráčům v oboru.   Byznys / str. 4
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Cesky jazyk tečka cé zet 
Čas rozdávání. Vláda přidá od září učitelům, 
premiér slíbil lékařům a zdravotním sestrám 
růst platů o deset procent tři roky po sobě. Tím 
zprávy z posledních dní nekončí. Hořké sousto se 
nejlépe schová mezi dvě voňavá. OKD dostane 
od státu 700 milionů korun. Jako půjčku, ovšem. 
Kdo další si stoupne do fronty?

Letní prázdniny se ze své první půle brzy 
přehoupnou do té druhé. Příznaky jsou nezpo-
chybnitelné. Hygienici začali rozdávat zákazy 
koupání. Média skloňují otázku, kdy začnou růst 
houby. Svět slaví den hepatitidy. Opravdu. Exis-
tuje den nemoci, která zabíjí ročně 1,4 milionu 
lidí na světě, v Evropě asi 150 tisíc lidí. Světový 
den hepatitidy ovšem klame svým názvem. Tuto 
nemoc neoslavuje, ale vyzývá k jejímu potlačení. 
Připomíná nám, že si máme po návratu z kou-
paliště nebo před vařením smaženice umýt ruce.

Včera přišla příležitost vytvořit, když ne svě-
tový, tak alespoň lokální den proti (!) násilí na 
jazyku. A to na počest pojmenování české první 
fotbalové ligy podle jejího sponzora na „Épo-
jisteni tečka cézet ligu“. Nepoužitelný název 
nového mecenáše zdůraznil, jak nevhodná je 
tato úlitba sponzorům. Předchozí názvy Gam-
brinus liga nebo Synot liga a brutalita použití 
nesklonného shodného přívlastku bez respektu 
k ohebnosti českého jazyka vadily spíš fajnšme-
krům. Nový název vadí prakticky každému, kdo 
by ho měl používat.

n Desítky milionů korun 
na příští rok vyjednali 
někteří ministři u správ-
ce státní kasy. Žádný 
z nich však nedostane to-
lik, kolik chtěl navíc proti 
původnímu plánu. O roz-
počtech ministerstev se 
bude dál jednat v srpnu.

Jana Havligerová

Nemusí hned pršet, jen když 
kape, dá se říct o pocitech těch 
ministrů Sobotkova kabinetu, 
kteří včera licitovali s ministrem 
financí Andrejem Babišem (ANO) 
o peníze pro své rezorty. Žádali 
sice více, než dostali, vyjednává-
ní o rozpočtu na příští rok však 
nekončí, další kolo se uskuteční 
v srpnu. 

S nejvyššími finančními poža-
davky přišli ministryně pro míst-
ní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) 
– pět miliard korun – a lidovecký 
ministr zemědělství Marian 
Jurečka. Ten žádal, aby celkový 
rozpočet jeho kapitoly činil stejně 
jako letos 21,4 miliardy korun. 
„Původně jsem měl dostat méně 
o dvě miliardy, trochu jsme se 
posunuli, ale pořád mně chybí 1,2 
miliardy korun. V srpnu bude-

Ministři natahují 
ruku pro peníze, 
Babiš se snaží šetřit

Protagonisté dne

Radko jung

šéf animalco

dušan Šenkypl

šéf ePojisteni.cz

dilma Rousseffová

Prezidentka brazílie

Prodal svou firmu, ale zůstal šéfem. 
Peníze investoval do společnosti 
Anavita, jež staví domovy pro lidi 
postižené alzheimerem.

str. 4

Sotva si mohl přát lepší reklamu než 
se stát hlavním sponzorem české 
nejvyšší fotbalové soutěže hrané 
pod hlavičkou ePojisteni.cz liga.
str. 5

Brazílie se i za jejího přispění 
dostala do největších problémů za 
posledních 30 let. A to ji ještě čeká 
olympiáda.

str. 10 a 11

Zápisník  
Adély Čabanové

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) – Chtěla pět miliard, •	
odešla bez dohody, v dalších jednáních je ochotna ustoupit o 30 procent.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) – Z požadovaných dvou •	
miliard usmlouval 1,2 miliardy korun.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) – Zatím dostala 350 milionů •	
korun, jednat se bude o další 1,2 miliardy korun.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) – Žádal dvě miliardy, dostal •	
650 milionů korun.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) – Rezort dostane navíc •	
100 milionů korun.

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) – Má slib 200 milionů korun, bude •	
jednat dál.

Co si vyjednali 
ministři

Rozpočtové přepočítávání. Marian Jurečka získal při včerejším jednání o rozpočtu na příští rok pro svůj 
rezort více peněz. Za měsíc chce však o dalších financích pro zemědělství znovu jednat.
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me jednat dál,“ uvedl Jurečka. Je 
také připraven hledat zdroje pro 
navýšení příjmů z účtů státních 
podniků, například Lesů ČR či 
Budvaru. 

Ministr spravedlnosti Robert 
Pelikán (ANO) žádal o dvě miliar-
dy korun navíc, vyjednal si navý-
šení o 650 milionů. Peníze chce 
využít na růst platů a zvyšování 
počtů míst v justici a Vězeňské 
službě. „Nějak si poradím, je to 
dost na to, aby všechno nějak fun-
govalo,“ konstatoval při odchodu 
od Babiše. 

Přidáno dostane i ministerstvo 
školství, a to 350 milionů korun. 
Využijí se především na navý-

šení kapacity škol kolem Prahy. 
Příspěvkové organizace minister-
stva kultury dostanou příští rok 
navíc 200 milionů korun na mzdy. 
Znamená to, že platy zaměstnan-
ců v kultuře by napřesrok mohly 
růst o víc než pět procent. Znovu 
bude rezortní šéf Daniel Herman 
(KDU-ČSL) jednat také o navýšení 
financí pro památkové programy. 
Sto milionů korun navíc dostane 
i ministr životního prostředí 
Richard Brabec (ANO). 

Stát by měl napřesrok hos-
podařit se schodkem ve výši 
60 miliard korun při příjmech 
1260 miliard a výdajích 1320 mi-
liard korun.



n Úsek dálnice D4 za 
25 miliard korun by 
podle předpokladů 
ministerstva dopravy 
mohl být dostavěn do 
roku 2021.

Jan Šindelář

Už podruhé se ministerstvo 
dopravy pokusí najít poradce 
pro pilotní projekt výstavby 
dálnice D4 za pomoci soukro-
mých peněz (PPP projekt). 
Nový tendr na poradce připra-
vuje úřad k vypsání na přelom 
září a října. Bude si přitom 
muset dát dobrý pozor na 
kvalifikační požadavky. Právě 
kvůli nim byla minulý týden 
zrušena první soutěž. 

Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže se nároky 
na budoucího poradce zdály 
příliš přísné. Ministerstvo 
požadovalo mimo jiné zkuše-
nosti se silničními projekty 
PPP, což se antimonopolním 
úředníkům zdálo jako diskri-
minační vzhledem k tomu, že 
žádný takový projekt se dosud 
v Česku neuskutečnil. Minis-
terstvo proto při přípravě no-
vých podmínek musí na jedné 

straně respektovat ÚOHS, na 
druhé straně by rádo v soutěži 
vidělo firmy s mezinárodními 
zkušenostmi. 

„Vyhlásíme tendr s uprave-
nými podmínkami, nicméně 
nechceme, aby se nějaký 
méně kvalifikovaný poradce 
na tomto významném projek-
tu učil způsobu, jak vyjednat 
podmínky, které potom 
bude muset stát dodržovat,“ 
řekl mluvčí resortu dopravy 
Zdeněk Neusar. I přes značné 
potíže na ministerstvu věří, že 
by se na stavbě mohlo poprvé 
kopnout v roce 2018 a stih-
nout tak původně plánované 
dokončení v roce 2021. 

Konkrétně v projektu jde 
o 32 kilometrů, které propojí 
dva hotové úseky u Příbra-
mi a u Písku. Náklady se 
odhadují na 25 miliard korun 
i s údržbou. Peníze by stát 
investorovi splácel. „Chceme, 
aby se to zkusilo. Vnímáme to 
jako doplňkový způsob finan-
cování výstavby dálniční sítě,“ 
řekl Petr Svoboda, jednatel 
Sdružení pro výstavbu silnic. 
PPP projekt ale musí být 
podle něj dokonale připraven 
a finančně propočítán. 

Pokud ale nakonec PPP 
projekt na písecké dálnici 
uspěje, chce jej stát využít 
i jinde.

stát chce stavět dálnice  
za peníze soukromníků

www.e15.cz | 3 |
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Výběrové řízení –  
prodej pohledávek dlužníka 

Průmyslové stavitelství Brno, a.s.
Společnost PROKONZULTA, a.s. realizuje výběrové řízení na prodej pohledávek dlužníka 

Průmyslové stavitelství Brno, a.s.

Kauce 1.000.000,- Kč.

Nabídky do výběrového řízení je nutno podat formou osobního nebo poštovního podání 
do 15. 8. 2016 do 12:00 hodin včetně do sídla dražebníka, Křenová 26, Brno.

Úplné znění podmínek VŘ a informace na www.prokonzulta.cz, tel.: 543 255 515,
Mgr. Klára Odehnalová, tel.: 608 718 040,

e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz. 

PROKONZULTA_as_E15_83x40.indd   1 19. 7. 2016   14:06:04

Lékaři a sestry se dočkají 
růstu platů

Tři roky po sobě mají 
o deset procent podle 
vládních plánů růst platy 
lékařů a sester. Podle pre-
miéra Bohuslava Sobotky 
(ČSSD) je navýšení mzdy 
domluveno pro příští rok. 
V dalších dvou letech na to 
vláda bude hledat peníze. 
Od ledna roku 2017 se 
dotkne desetiprocentní 
navýšení všech nemocnic, 
kde se odměňuje podle 
tarifních tabulek.

Praha chystá regulaci 
reklamy 

Od ledna příštího roku bude 
v pražské památkové rezer-
vaci omezena reklama na 
sloupech. Až na výjimky bu-
dou zakázány reklamní pou-
tače o rozměrech do jednoho 
metru čtverečního, která visí 
na sloupech trakčního vede-
ní nebo veřejného osvětlení. 
Návrh v srpnu projedná rada 
hlavního města. V plánu je 
také regulace černé rekla-
my, především přenosných 
reklamních nosičů. /čtk/

Krátce

Jan Stuchlík

Po necelých dvou letech 
končí své působení na 
Energetickém regulačním 
úřadu bývalá nejvyšší státní 
zástupkyně Renáta Vesec-
ká. „O skončení služebního 
poměru požádala k 1. září 
letošního roku,“ potvrdil 
informaci o konci Vesecké 
mluvčí úřadu Michal Kebort.

Veseckou jmenovala do 
funkce místopředsedkyně 
úřadu jeho šéfka Alena 
Vitásková. Kvůli jmenování 
ji loni začala vyšetřovat poli-
cie. V lednu ji státní zástup-
ce v této kauze obžaloval 
z trestného činu porušení 
povinnosti při správě majet-
ku a zneužití pravomoci. 

Vitásková čelí podezření, 
že Veseckou do funkce jme-
novala v rozporu s energetic-
kým zákonem. Bývalá šéfka 
státních zástupců totiž podle 
policie nesplňovala zákonná 
kritéria pro výkon funkce. 

Nepůsobila nejméně sedm 
let v oboru energetiky, z toho 
tři roky v řídící nebo vedoucí 
funkci.  

Vitásková žalobu napad-
la u Ústavního soudu, ale 
neuspěla. Kvalifikaci Vesecké 
dříve hájila tím, že právnič-
ka v minulosti řešila kauzy, 
které se energetiky týkaly. 

Vesecká skončila ve funkci 
místopředsedkyně pro 
oblast legislativně správní 
na začátku loňského června. 
Stala se ředitelkou sekce 
legislativně správní a byla 
pověřena vedením odboru 
druhoinstančních rozhod-
nutí. „Teď probíhá na obsa-
zení této funkce výběrové 
řízení,“ dodává Kebort.
 více e15.cz

vesecká v září skončí na 
energetickém regulačním úřadu

S mírným zhoršením odha-
du růstu ekonomiky v řádu 
desetin procenta počítá 
v letošním i příštím roce ak-
tualizovaná prognóza České 
bankovní asociace (ČBA).

Prognóza pro letošní rok 
nově kalkuluje s růstem 
hrubého domácího produk-
tu o 2,3 procenta a příští rok 
o 2,6 procenta. V předchozí 
dubnové prognóze asociace 
odhadovala růst ekonomiky 
letos o 2,4 procenta a příští 
rok o 2,8 procenta.

Nižší odhad růstu HDP 
je podle asociace způsoben 
především nedávnou revizí 
údajů ze strany Českého 
statistického úřadu. Ty totiž 
zvýšily srovnávací základnu 
z roku 2015.

Ministerstvo financí v dub-
nové prognóze počítá letos 
s růstem ekonomiky o 2,5 
procenta, příští rok o 2,6 pro-
centa. Česká národní banka 
v květnové prognóze očekává 
letos růst ekonomiky o 2,3 
procenta a v roce 2017 o 3,4 
procenta. Novou prognózu 
banka zveřejní příští týden 
ve čtvrtek. /čtk/

Bankéři odhadují 
menší růst Hdp

Makroekonomická 
prognóza ČBA* (v %)

* Česká bankovní asociace  Pramen Čba

vývoj HDP

míra nezaměstnanosti

růst bankovních úvěrů  
domácnostem

růst bankovních úvěrů 
podnikům (nefinančním)

růst inflace CPI průměr

2,3

0,6

5,6

7,2

6,0

2,6

1,8

5,3

5,5

5,0

2016 2017
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http://zpravy.e15.cz/kancelar/personalie/vesecka-v-zari-odejde-z-eru-v-uradu-vydrzela-necele-dva-roky-1311514


n Po desítkách 
přibývají soukromé 
domovy pro nemoc-
né. Pětice stávajících 
provozovatelů jich 
otevře dalších 33.

Adéla Čabanová

Komerční provozovatelé 
domovů pro lidi s demencí 
plánují další růst. Jen pětice 
stávajících etablova-
ných sítí ohlašuje 
v příštích něko-
lika letech ote-
vření dalších 
33 nových 
zařízení. 

V roce 
2010 tvořila 
obecní a kraj-
ská zařízení 76 
procent všech 
domovů zvláštní 
péče, které se mohou 
starat o lidi s alzheimerem. 
V roce 2015 jen 62,5 procen-
ta. Kategorie „ostatních“ 
zařízení, kam patří i církevní 
a neziskoví provozovatelé, 
se za posledních pět let více 
než zdvojnásobila ze 42 na 
96 zařízení. Domovů, které 
provozují města a kraje, 

přibývá pomaleji. Co je pro 
obecní rozpočty zátěž, je pro 
podnikatele příležitost.

Mezi ambiciózní rostoucí 
projekty patří Senior Holding 
developera Roberta Sekery. 
V následujících letech chce ke 
svým třem zařízením přidat 
dalších třináct. Domovy  
GrandPark ze skupiny EBM 
Group plánují do pěti let po-
stavit deset nových domovů 
celkem za více než miliardu 
korun. I největší dosavadní 

hráč, Alzheimer centrum, 
plánuje svou síť 

dvanácti zařízení 
rozšířit.

Očekávaný 
trend věstí 
dostatečnou 
poptávku 
i v příš-

tích letech. 
V Česku je teď 

zhruba 150 tisíc 
lidí s demencí, do 

roku 2050 jich má 
být dvojnásobek. Například 
domovy Grand- 
Park drží díky propojení 
s developerem náklady na 
stavbu nového zařízení 
kolem 740 tisíc na jedno 
lůžko. „U pěti nových zaří-
zení, financovaných obcí či 
krajem v poslední době byly 

Babišův 
řezník 
investuje 
do demence 

Do podnikání s péčí o lidi 
postižené Alzheimerovou 
chorobou se pustil Radko 
Jung, šéf předního doda-
vatele zvířat a masa Ani-
malco z impéria Andreje 
Babiše. Kapitál ve firmě 
Anavita spojil s někdej-
ším spolupracovníkem 
skupiny PPF Jaroslavem 
Otenšlégrem.

Kapitálovou injekci 
dostal Jung v roce 2011. 
Tehdy společnost Animal-
co s miliardovými tržbami 
prodal Agrofertu. Zůstal 
však jejím ředitelem. 
„Jsme skupina investorů, 
nikdo nemá majoritu,“ 
řekl deníku E15 další 
spolumajitel Anavity Jiří 

Dušek. Jejich společnost 
vlastní již šest pečova-
telských center, sedmé 
v Praze-Slivenci staví. To 
ji řadí mezi největší hráče 
v oboru. Naposledy ote-
vřela Domov pro seniory 
v Plzni, který má téměř 
150 lůžek. 

Anavita si hodnotu 
svých investic nechává pro 
sebe. Něco ale naznaču-
je znalecký posudek na 
Domov seniorů Olomouc, 
který zařízení ocenil na  
62 milionů korun. Celkově 
tedy mohla Anavita 
investovat v řádu stovek 
milionů korun.    

Babišův holding dává 
od byznysu Radko Junga 
ruce pryč. „S Agrofertem 
to nemá naprosto nic 
společného. Jde o soukro-
mou aktivitu pana Junga,“ 
reagoval mluvčí Agrofertu 
Karel Hanzelka. /dnv/

 Více E15.cz

Domovy  
GrandPark dokážou 

díky vazbě na developera 
držet stavební náklady na 

740
tisících korun  

za lůžko. 

| 4 | Byznys

Anavita má už šest 
pečovatelských 
center. Domov 
seniorů v Olomouci 
ocenil znalec  
na 62 milionů  
korun.
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Počty domovů pro seniory a lidi s demencí

2010 2015

domovy pro seniory

soukromé a ostatní* 106 144

krajské a obecní 360 349

celkem 466 493

domovy se zvláštním režimem

soukromé a ostatní* 42 96

krajské a obecní 134 160

celkem 176 256

*kategorie ostatní zahrnuje církevní a nezisková zařízení                                                                        Pramen MPSV

soukromníci stavějí domovy 
pro lidi s alzheimerem

pořizovací náklady na jedno 
lůžko v průměru dva miliony 
korun,“ poznamenala Věra 
Breiová z GrandParku.

Na spolupráci se soukrom-
níkem vsadí Praha 3. Městská 
část ze svých peněz postaví 
na Jarově budovu, ve které 
bude zhruba 120 lůžek. Pak 
ale vyhlásí soutěž na komerč-
ního provozovatele, který 
bude platit nájem, a vyčlení 
část kapacity pro klienty 
města. „Soukromý provo-
zovatel umí takové zařízení 
provozovat levněji, než kdyby 
to Praha 3 dělala sama,“ 
vysvětluje zástupce starostky 
Prahy 3 Ivan Holeček (ČSSD). 

Městská část tak bude mít 
naději, že se jí investice do 
budovy na nájmu postupně 
vrátí. 

Podle ministerstva práce 
a sociálních věcí je celková 
kapacita domovů pro seniory 
v republice v současnosti 
dostatečná, ale jsou nerovno-
měrně rozložené. Velký podíl 
lidí s demencí zůstává doma 
s pomocí terénních a ambu-
lantních sociálních služeb. 
„Pro některé seniory je tato 
péče dostačující, preferují ji, 
protože mohou stále bydlet 
ve své domácnosti,“ uvádí 
mluvčí ministerstva Petr 
Habáň.

dotacE či 
doplatEk. 
Služby 
v soukromých 
zařízeních 
pro seniory se 
financují  obdobně 
jako ve veřejných. 
Klient jim dává 
celý svůj příspěvek 
na sociální péči 
a platí 11 500 ko- 
run měsíčně 
za ubytování 
a stravu. Soukromí 
provozovatelé 
ale zpravidla 
nedostávají 
dotace od kraje 
ani města, zato 
vybírají doplatek 
od klienta. 
Obvykle to je do 
deseti tisíc korun 
měsíčně. 
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n Česká nejvyšší sou-
těž změnila partnera. 
Její název teď po lo-
terijní firmě přebrala 
pojišťovna. Lize má 
dál posílat desítky 
milionů korun ročně.

Původně hrozilo, že vrchol-
ná fotbalová soutěž zůstane 
poprvé po devatenácti letech 
bez sponzora v názvu. Dva 
roky ji zastřešovala 
loterijní společ-
nost Synot, kte-
rá se rozhodla 
spolupráci 
předčasně 
ukončit 
kvůli vyšší-
mu zdanění 
hazardu. 
Dnes začíná 
fotbalová 
ePojisteni.cz liga, 
jejímž titulárním part-
nerem se stal internetový 
vyhledávač pojištění. 

Smlouva se sponzorem 
je uzavřena na dva roky. 
„Detailní informace kolem 
financí nezveřejňujeme. Je to 
však v intencích dřívějších 
kontraktů,“ uvedl předseda 

Ligové fotbalové asociace 
Dušan Svoboda. Synot do 
ligy posílal šedesát milionů 
korun ročně. 

ePojisteni.cz je třetí 
firmou, jejíž jméno liga nese. 
Od roku 1997 do roku 2014 
byl titulárním partnerem pi-
vovar Gambrinus, poslední 
dvě sezony pak Synot, 

Ještě na začátku června 
to podle předsedy Fotbalové 
asociace ČR Miroslava Pelty 
vypadalo, že ligu bude spon-

zorovat čínská firma. 
„Jednání s čínským 

partnerem po-
kračují, ale tady 

byla konkrétní 
a lukrativní 
nabídka. My 
jsme cítili, že 
ePojisteni.cz 

je ta správná 
a transparentní 

firma, kterou 
nebude nikdo 

zpochybňovat,“ řekl 
Pelta. Zdůraznil přitom, že 
sponzorem je ryze česká 
společnost, největší prodejce 
povinného ručení. „Věřím, 
že jsme získali firmu, která 
pomůže zvýšit důvěryhod-
nost ligy, dodal Pelta. /čtk/ 
 Více E15.cz

www.E15.cz | 5 |

Synot ligu  
dotoval zhruba

60
miliony korun ročně. 

Obdobnou sumu by měl 
zajistit nový  

partner.

Počty pěstitelských pálenic v Česku 

 Pramen Celní správa

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

466 472 484 505 513 522 526 550

n Svou úrodu ovoce 
si loni pěstitelé mohli 
dát vypálit v 550 pá- 
lenicích. Každým 
rokem nabídne své 
služby deset nových.

Dušan Kütner

Touha mít pálenku z vlastní-
ho ovoce i podpora lokálních 
producentů potravin jsou 
hlavní důvody, proč počet 
pěstitelských pálenic stále 
roste. Podle Generálního 
ředitelství cel jich na konci 
loňského roku bylo 550. Je to 
o pět procent více než před-
loni a o pětinu více než před 
osmi lety. Každoročně tak 
v posledních letech přibývá 
průměrně deset pálenic. 

„Zájem o pěstitelské 
pálení je způsoben daňovým 
zvýhodněním, kdy si pěstitel 
může nechat v sezoně od 
července do června násle-
dujícího roku vypálit třicet 
litrů stoprocentního lihu 
se sníženou sazbou daně,“ 
uvedla mluvčí celníků Hana 
Prudičová. Za litr čistého 
lihu zaplatí 143 korun, zatím-
co u průmyslových výrobců 
je to dvojnásobek. Čím dál 
více spotřebitelů se kromě 

pěstitelských pálenic 
zvolna, ale jistě přibývá

toho zaměřuje na lokální po-
traviny a výrobky. „Pálenka 
z vlastního ovoce dává spo-
třebiteli přidanou hodnotu 
v originalitě produktu a také 
ve vysoké kvalitě, pokud je 
provozovatel pálenice schop-
ný a ovoce zdravé a vyzrálé,“ 
dodala Prudičová.

Podle ministerstva 
zemědělství ale ne všech-
ny registrované pálenice 
fungují. V neúrodné sezoně 
některé menší pálenice ani 
neotevřou, jiné nezahájí 
provoz kvůli dědickým 
řízením či rekonstrukcím. 
„Těchto případů ale nebývá 
v praxi mnoho. Pěstitelé tak 
mají v historii pěstitelského 
pálení v České republice 
největší výběr, kde nechat 
ovoce zužitkovat,“ uvedla 

mluvčí ministerstva Markéta 
Ježková.

Nárůst počtu pálenic kvůli 
úrodě či neúrodě není přímo 
úměrný výrobě čistého lihu. 
Loni tak podle Unie desti-
latérů pěstitelské pálenice 
vyrobily přes 29 tisíc hektoli-
trů, meziročně o 2,5 procen-
ta více. Bylo to ale méně než 
v roce 2013 nebo 2009, kdy 
produkce přesáhla 43 tisíc 
hektolitrů.

Ovocnářská unie pro leto-
šek odhaduje, že úroda ovoce 
klesne kvůli jarním mrazům 
o 28 procent. „Meruňky na 
pálení prakticky nebudou, 
u ostatního ovoce záleží na 
lokálních podmínkách. Pod-
le mého názoru bude sezona 
průměrná,“ uvedl šéf Unie 
destilatérů Václav Šitner. 

úspora. Za litr čistého lihu vyrobeného ze svého ovoce zaplatí pěstitel 143 korun – a navíc má 
zajištěnou kvalitu. Alkohol od průmyslových výrobců by ho přišel na dvojnásobek.
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začíná fotbalová 
epojisteni.cz liga

Škodovka prvně utržila 
přes sedm miliard 
Provozní zisk automobilky 
Škoda Auto v prvním polo-
letí stoupl o 31,2 procenta 
na 685 milionů eur zejména 
díky příznivému odbytu 
a optimalizaci nákladů. Trž-
by vzrostly o 10,8 procenta 
na 7,11 miliardy eur, když 
poprvé v historii za první 
pololetí překročily sedm 
miliard eur. Škoda Auto si 
také v Americe přihlásila 
ochrannou známku pro 
„ostré“ modely vRS, čímž 
přiživila spekulace o vstupu 
na trh ve Spojených státech. 
 Více E15.cz  Více E15.cz

Módní řetězec Forever 21 
otevře obchod v Praze
Na český trh hodlá vstoupit 
americký řetězec s módou 
Forever 21. Na podzim chce 
v pražském Centru Černý 

Most otevřít první obchod 
o prodejní ploše 1300 me-
trů. Řetězec záhy plánuje 
expanzi do devíti evrop-
ských zemí.

Pivovar Zvíkov dokázal 
rychle získat miliony
Hranice možností takzva-
ného investičního crowd-
fundingu v Česku posunul 
projekt Pivovaru Zvíkov. 
Během necelých deseti dní 
oslovil na crowdfundingové 
platformě Fundlift  
175 investorů, kteří mu svě-
řili dohromady 4,5 milionu 
korun. Mohli získat dluho-
pisy s výnosem 6,5 procenta 
ročně a k tomu s naturál-
ním plněním v podobě piva 
– v ceně jednoho procenta 
investované částky ročně. 
Průměrná částka, kterou 
investoři vložili, činila 
zhruba 26 tisíc korun. /čtk/
 Více E15.cz

Krátce

http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/cesky-fotbal-bude-mit-epojisteni-cz-ligu-web-se-stal-partnerem-souteze-1311442
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/rekordni-pololeti-skodovka-poprve-v-historii-utrzila-pres-sedm-miliard-1311430
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skoda-si-v-americe-prihlasila-ochrannou-znamku-pro-ostre-modely-vrs-1311496
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/pivovar-zvikov-ziskal-rychle-miliony-diky-hromadnemu-investovani-1311559
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Výsledky 

renault

Výrobci automobilů se v prvním 
pololetí zvýšil čistý zisk o devět 
procent na 1,5 miliardy eur. 
Celosvětový odbyt Renaultu 
v polovině roku stoupl o více 
než  13 procent na 1,57 milionu 
vozů.

samsung electronics

Výrobce elektroniky zvýšil ve 
druhém čtvrtletí zisk  
o 18 procent na 8,1 bilionu wonů  
(176 miliard korun). Čtvrtletní 
tržby narostly o pět procent na 
téměř 51 bilionů wonů  
(1,09 bilionu korun). 

volkswagen

Čistý zisk koncernu se v pololetí 
meziročně snížil o 37 procent 
na 3,6 miliardy eur z důvodu 
emisního skandálu. Automobilka 
ale zvýšila dodávky zákazníkům  
o 1,5 procenta na 5,12 milionu 
vozů. 

thomas Cook 

Nejstarší cestovce klesl provozní 
zisk ve třetím finančním čtvrtletí 
o 93 procent na dva miliony 
liber. Tržby propadly o osm 
procent na 1,85 miliardy liber. 

Facebook

Čistý zisk sociální sítě se 
ve druhém čtvrtletí téměř 
ztrojnásobil na 2,1 miliardy 
dolarů. Tržby především kvůli 
mobilní reklamě vzrostly  
o 60 procent na  
6,44 miliardy dolarů. /čtk/

n Ať rozhodne soud.
Odboráři EdF chtějí, 
aby zarazil případné 
rozhodnutí představen-
stva o startu výstavby 
britské jaderné elekt-
rárny Hinkley Point C.  

Jan Stuchlík

Plán na stavbu britské 
jaderné elektrárny Hinkley 
Point C za 18 miliard liber si 
připsal další personální oběť. 
Jen pár hodin před zasedáním 
představenstva francouzské-
ho energetického koncernu 
Eléctricité de France, které 
mělo o zahájení stavby roz-
hodnout, rezignoval na pro-

test proti projektu jeho člen 
Gérard Magnin. Pokud by se 
stavba dostala do problémů, 
mohla by se EdF podle Magni-
na ocitnout snadno v situaci 
výrobce reaktorů Areva. 
Toho musí zachraňovat před 
krachem právě EdF a stát. 
V březnu ze stejného důvodu 
odešel finanční ředitel EdF 
Thomas Piquemal.

Proti rizikové stavbě, na 
jejímž financování se bude ze 
třetiny podílet čínská jaderná 
skupina CGN, protestují dlou-
hodobě odbory EdF. Tři dny 
před zasedáním představen-
stva požádala podniková rada, 
která ve vedení firmy zastupu-
je zájmy zaměstnanců, soud, 
aby rozhodnutí o Hinkley Po-
int C z agendy představenstva 

vyškrtl. Protože se soud bude 
žalobou zabývat až 2. srpna, 
chtějí odbory, aby soudce 
zároveň prohlásil rozhodnutí 
o stavbě za neplatné. 

Minulý týden i kvůli brit-
skému projektu zavítala do 
sídla EdF nečekaná kontrola 
francouzského regulátora 
finančních trhů AMF. Zajímá 
ho, jestli firma poskytla akci-
onářům všechny informace 
o rizicích výstavby nových 
britských jaderných bloků.  Za 
poslední tři měsíce se cena ak-
cií EdF propadla o 45 procent. 

Analytici dlouhodobě 
upozorňují, že EdF nemá 
zajištěno financování svých 
dvou třetin projektu. Navíc 
se sama potýká s vysokými 
dluhy a stojí před ní moderni-

kvůli hinkley Point  
odchází další šéf

Boeing možná ukončí výrobu legendárního Jumbo Jetu

Klesající odbyt je hlavním důvodem, proč výrobce letadel 
Boeing uvažuje o ukončení produkce legendárního letounu 
Boeing 747 známého jako Jumbo Jet. 

Oracle vidí budoucnost v cloudu, kupuje NetSuite

Částku 9,3 miliardy dolarů vynaloží softwarová společnost 
Oracle za společnost NetSuite, která se primárně zaměřuje 
na cloudové služby.  Oracle se tak přidal ke konkurenčním 
firmám, jako je SAP nebo Microsoft, které také silně investují 
do technologie cloudu. 

Nelegální drony už možná budou minulostí

Drony způsobují nemalé bezpečnostní problémy, 
společnosti Airbus DS Electronics and Border Security 
a Dedrone proto vyvinuly důkladný systém na jejich 
odstranění z oblohy, který hodlají nabídnout ke 
komerčnímu užití. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 18,351

Čína 1 3,663

Dánsko 1 3,635

EMU 1 27,045

Chorvatsko 1 3,613

Japonsko 100 23,287

Kanada 1 18,527

Maďarsko 100 2,863

Norsko 1 6,199

Polsko 1 36,667

Rusko 100 2,832

Švédsko 1 24,826

Švýcarsko 1 8,073

Turecko 1 24,382

USA 1 32,102

Velká Británie 1 32,235

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 28. 7. 2016 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 56,75 -0,44

ČEZ 469,00 -0,21

Erste Bank 635,20 -1,93

Fortuna 88,95 0,06

Kofola 438,90 0,21

KB 958,90 -0,43

Moneta 74,65 -1,06

O2 CR 242,00 1,26

Pegas 801,00 -0,99

Philip Mor. ČR 13 290,00 0,83

TMR 645,00 0,00

Unipetrol 173,20 -0,52

VIG 476,50 -1,73

Celkový objem (v tisících korun) 497 688,32

Akcie na pražské burze 28. 7. 2016 

Předražený. Hlavním rizikem stavby elektrárny je volba francouzských reaktorů EPR od Arevy, kterou 
v rámci záchrany koupí EdF. Areva staví v Evropě dva tyto reaktory. Ve Finsku i ve Francii však o několik 
let překročila termín dokončení a původní rozpočet se u obou elektráren nafoukl na dvojnásobek.
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zace francouzských jaderných 
elektráren za 51 miliard eur. 
Den před zasedáním před-
stavenstva proto mimořádná 
valná hromada schválila 
navýšení kapitálu firmy o čtyři 
miliardy eur. Tři miliardy dodá 
stát jako vlastník 85 procent 
akcií EdF. Samotná stavba 
Hinkley Point C by každý rok 
odsála EdF, která se chce kvůli 
snižování dluhů zbavit aktiv 
za 10 miliard eur, 15 procent 
investičního rozpočtu.

Britská vláda přislíbila 
konsorciu EdF a CGN, že bude 
za elektřinu z nové elektrárny 
dostávat v prvních 35 letech 
92,50 libry za megawattho-
dinu, přičemž tato částka 
poroste spolu s inflací. Aktu-
álně se elektřina na ostrovech 
prodává za zhruba třetinovou 
cenu. Zbytek do slíbené sumy 
budou Francouzům a Číňa-
nům dorovnávat britští spotře-
bitelé elektřiny. Celkem by 
Brity mohla elektrárna přijít 
až na 30 miliard liber, původně 
se mělo jednat o šest miliard. 
Výsledek jednání představen-
stva EdF nebyl do uzávěrky 
známý.

Vývoj akcií EDF (v eurech)

 Pramen Investing.com 
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n Stamilionové inves-
tice českých katolíků 
loni vynesly přes čtyři 
procenta, klíčem byly 
sázky na akcie.

Jaroslav Bukovský

Takřka dvanáct milionů korun 
si loni na světových burzách 
přivydělala česká katolická 
církev. Svých 290 milionů in-
vestovaných na počátku roku 
2015 přes Katolický fond tak 
klerici vesměs na zahranič-
ních trzích zhodnotili o více 
jak čtyři procenta. 

Právě o tolik totiž vzrostla 
hodnota podílových listů fon-
du ve vlastnictví církve. Vý-
konem Katolický fond, který 
řídí ČSOB, například o třetinu 
převýšil loňský výsledkový 
standard amerických hedge-

ových manažerů nebo průměr 
českých akciových fondů.

Dva podfondy sdružené pod 
hlavičkou Katolického fondu 
odlišné svou rizikovostí nic-
méně slavily rozdílné úspěchy. 
Agresivnější z obou strategií 
sázející ze tří čtvrtin na zahra-
niční akciové fondy a ve zbytku 
pak na dluhopisy rozvíjejících 
se zemí a evropských firem, 
loni vynesla takřka 4,5 procen-
ta, což odpovídalo více jak  
13 miliónům korun zisku. 
„Vývoj odrážel situaci na světo-
vých trzích, loňského zajíma-
vého zhodnocení ale pravděpo-
dobně letos nedosáhne,“ varuje 
Pavla Hávová, mluvčí ČSOB.

Podfond sázející na riziko 
vznikl v polovině roku  
2014, od loňska katolíci inves-
tují i prostřednictvím konzer-
vativní strategie s převahou 
dluhopisů. Ten loni půldruhé-

ho milionu korun prodělal, na 
celkovém majetku Katolické-
ho fondu se ale podílí zhruba 
pětinou. „Celkový výnos 
je poměrně slušný, pokud 
jej vnímáme jako výsledek 
investování v prostředí 
nulových úrokových sazeb,“ 
soudí nezávislý ekonom Petr 
Hlinomaz. 

Církev také loni v Kato-
lickém fondu loni navýšila 
vklady, koncem roku tak už 
bylo v jeho správě bezmála  
700 milionů korun. Fond by 
měl perspektivně soustřeďo-
vat část peněz církve získa-
ných z restitucí. Zdaleka ne 
všechny obdobné sázky v za-
hraniční byly úspěšné, pří-
kladem za všechny může být 
zámořský fond New Covenant 
Growth Fund, který křesťany 
loni připravil takřka o deset 
procent jejich investic. 

katolíci se loni hojili 
na burze
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Projekt má mít 
hodnotu celkem  

1
miliardu eur. 

Zájem nyní mají firmy 
z USA a z Kanady

dnes v deníku 

76 stran
 v deníku  

speciál ke startu 
fotbalové ligy!

soupisky všech klubů

program, statistiky, zajímavosti

rozhovor: dušan švento

zpověď: majitel bohemians 1905 

téma: liga a peníze

256223/28� inzerce

n Radioaktivní pus-
tina má vyrábět tolik 
elektřiny jako  
polovina Temelína.  

Černobylská zóna má opět 
vyrábět elektřinu, Kyjev ji 
chce zaplnit soláry. Ukrajina 
našla pro nynější radioaktiv-
ní pustinu kolem čer-
nobylské jaderné 
elektrárny 
staronové vy-
užití. Oblast 
se zřejmě 
znovu stane 
zdrojem 
elektrické 
energie, která 
však má místo 
z jádra pocházet 
ze slunce. Kyjev 
láká investory na levné 
pozemky a zachovalou in-
frastrukturu, do konce roku 
mají ukrajinské firmy v zóně 

nainstalovat solární panely 
o výkonu čtyři megawatty. 
Zájem o účast v projektu 
s hodnotou ve výši miliardy 
eur (27 miliard korun) již vy-
jádřily i firmy ze Spojených 
států a z Kanady.

Projekt ukrajinské vlády 
operuje s celkovým instalo-
vaným výkonem ve výši jed-

noho gigawattu, tedy 
necelé poloviny 

výkonu jaderné 
elektrárny 
Temelín. 
Kyjev počítá 
s tím, že se 
do budování 

a provozu 
černobylské-

ho solárního 
komplexu zapojí 

i soukromí investoři 
z ciziny – tamnímu minis-

terstvu životního prostředí 
se již přihlásili první zájem-
ci. /vaj/                        více e15.cz

kyjev chce zaplnit 
Černobyl soláry

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/v-cernobylu-se-ma-opet-vyrabet-elektrina-kyjev-chce-zonu-zaplnit-solary-1311518
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n Mezi členské země 
EU se zatím podařilo 
rozdělit jen několik 
tisícovek běženců. 

Zklamání. Tak včera ohod-
notila německá kancléřka 
Angela Merkelová přístup 
některých zemí EU k řešení 
kontinentální migrační 
krize. Společenství podle 
ní nedělá dost při přijímání 
uprchlíků ze Sýrie, zejmé-
na ve srovnání s tím, kolik 
běženců přišlo do Turecka, 
Jordánska a do Libanonu. 
Navíc podle ní nefunguje 
rozdělování uprchlíků tak, 
aby zátěž migrační krize 
rovnoměrně nesly všechny 
unijní země. „Jsem zklamaná 
tím, že u některých je nedo-

statečná ochota zde něco 
dělat,“ uvedla kancléřka na 
včerejší tiskové konferenci 
v Berlíně.

Vyjádřila ale potěšení 
z toho, že členské státy se 
dohodly posílit evropskou 
pohraniční službu Fron-
tex. Ocenila také Polsko za 
ochotu zapojit se do mise 
proti převaděčům běženců 
v Egejském moři a blíže 
neupřesněné země východní 
Evropy za snahu pomáhat 
při řešení příčin útěku přímo 
v krizových regionech.

Merkelová pak odsou-
dila útoky ve Würzburgu 
a v Ansbachu, jež označila za 
islamistický terorismus. „Ně-
mecko udělá všechno pro ob-
jasnění teroristických útoků 
z minulého týdne a pro dopa-
dení lidí, kteří za nimi stáli,“ 

řekla. Podle kancléřky exis-
tuje spojitost mezi incidenty 
v Bavorsku a předchozími 
útoky v Nice, Bruselu, Paříži 
nebo v americkém Orlandu. 
V souvislosti s migrační krizí 
a s atentáty zopakovala své: 
„Zvládneme to.“ Současnou 
situaci považuje za historic-
kou zkoušku.

Jakoby na důkaz jejích slov 
provedla policie v Dolním 
Sasku rozsáhlou razii proti 
takzvaným salafistům, vy-
znavačům radikální formy 
islámu. Zhruba čtyři stovky 
mužů zasahovaly v hlavní 
mešitě spolku Německoja-
zyčný islámský kruh (DIK) 
v Hildesheimu asi 20 kilome-
trů od Hannoveru. Prohle-
daly také byty nejvyšších 
představitelů spolku. Úřady 
věří, že získané materiály 

poslouží jako podklady pro 
zákaz sdružení.

V Mnichově zase zveřejnila 
bavorská vláda své rozhod-
nutí, že do čtyř let posílí poli-
cie této spolkové země o dva 
tisíce příslušníků, dnes jich 
má 41 tisíc. Posily by měly 
získat především speciální 

jednotky a policisté zapojení 
do boje proti kybernetické 
kriminalitě. Zásahové útvary 
dostanou lepší vybavení, 
mimo jiné nové neprůstřelné 
vesty, vylepšené helmy a pan-
céřovaná vozidla. Bavorsko 
zvýší i počty kamer na veřej-
ných prostranstvích. /čtk/

němci před historickou zkouškou
proti teroru. Německo vede boj proti hnutí Islámský stát a jiným teroristickým uskupením, řekla kancléřka. „Nejsme ale ve válce ani v boji proti islámu,“ zdůraznila.
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Francouzský prezident François Hollande včera oznámil vznik Národ-
ní gardy, nové bezpečnostní složky vytvořené ze současných záloh, 
která bude pomáhat stávajícím pořádkovým silám bojovat s teroris-
mem. Garda by měla začít fungovat na podzim. Ve Francii je systém 
operačních záloh dvoustupňový. Armáda a četnictvo mají každá 
zhruba 28 tisíc dobrovolných záložníků, v jejichž řadách jsou i civi-
listé. Další stupeň pak tvoří asi 118 tisíc bývalých vojáků a četníků, 
kteří mají pět let po odchodu z armády povinnost být členem záloh. 
Celkem je v případě nouze možno mobilizovat 174 tisíc lidí.

Ve Francii vznikne 
národní garda

n Čistky v tureckých 
státních orgánec 
 a institucích po nezda-
řeném puči pokračují.

Do Německa uprchli někteří 
prokurátoři z hnutí duchov-
ního Fethullaha Gülena (na 
snímku), jehož Turecko viní 
ze zosnování nedávného 
pokusu o puč. Řekl to včera 
turecký ministr zahraničí 
Mevlüt Çavusoglu, který 
zároveň Berlín vyzval, aby 
uprchlé vydal. Jeho úřad 
nyní kvůli pokusu o převrat 
prověřuje asi tři stovky di- 

plomatů. Ministerstvo už 
muselo opustit 88 zaměst-
nanců, z toho dva velvyslan-
ci, informoval Çavusoglu.

Šéf turecké diplomacie 
přitom podotkl, že vidí pozi-
tivní změnu v přístupu USA 
ke Gülenovu vydání. Turecko 
žádá jeho vydání, Washing-
ton to ale odmítá, dokud An-
kara nedá důkazy o Gülenově 
zapojení do přípravy puče.

Podle ministra spravedl-
nosti Bekira Bozdaga má An-
kara informace, že by Gülen 
mohl z USA uprchnout do 
Austrálie, Mexika, Kanady, Ji-
hoafrické republiky či Egypta. 
Podle egyptského premiéra 
Šarífa Ismáíla Káhira žádost 
o politický azyl od Gülena 
neobdržela. Pokud ji však 
dostane, tak ji zváží. /čtk/

turci loví pučisty i v cizině
Mayová přicestovala do  
Polska. Přes Slovensko

Dopad brexitu na postavení 
Poláků ve Spojeném králov-
ství byl hlavním a nanejvýš 
citlivým tématem včerejší 
návštěvy britské premiérky 
Theresy Mayové ve Varšavě. 
Poláků žije ve Velké Británii 
na 790 tisíc a jsou nejpočet-
nější komunitou mezi třemi 
miliony cizinců z členských 
zemí EU registrovaných ve 
Spojeném království. Do 
Polska Mayová přicestovala 
přes Slovensko. Tam ujistila 
Roberta Fica, premiéra 
země, která nyní v unii 
předsedá, že Londýn chce 

i po brexitu s EU udržet 
úzké vztahy.

Asad nabídl obklíčeným 
povstalcům amnestii
Syrský prezident Bašár 
Asad nabídl amnestii rebe- 
lům, kteří složí zbraně a do 
tří měsíců se vzdají. Výzva 
přišla v době, kdy vládní 
síly zcela obklíčily povsta-
lecké oblasti ve východní 
části Aleppa. O město se bo- 
juje již několik týdnů. Ar-
máda zablokovala povstal-
cům veškeré zásobovací 
trasy a ve východní části 
města tak uvízlo o hladu na 
250 tisíc civilistů. /čtk/

Krátce
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Karolína Flaszová

Nejen představitelé Skotska, 
ale i politici v Ulsteru hledají 
cestu ze složité situace, kte-
rou regionu přineslo referen-
dum o vystoupení Británie 
z Evropské unie. V Severním 
Irsku hlasovalo pro setrvání 
v osmadvacítce 56 procent 
voličů a lidé z obou částí 
zeleného ostrova se nechtějí 
smířit s vidinou hraničních 
kontrol. Sever se navíc bojí 
ekonomických dopadů brexi-
tu. Padají zmínky o možném 
sjednocení Irska.

Irové míní, že „skutečná“ 
hranice na jejich území by 
ztížila sousedské vztahy, 
privátní i obchodní. „Jak pro 
sever, tak pro jih by bylo ne-
přijatelné, kdyby mezi městy 
Dundalk a Derry procházela 
hranice Evropské unie,“ uvedl 
irský premiér Enda Kenny. 
Vůli zachovat svobodu pohy-
bu na schůzce s ním vyjádřila 
i britská premiérka Theresa 
Mayová. Oba připustili, že 
bude třeba najít „kreativní“ 
řešení pasových kontrol.

Vicepremiér Ulsteru 
Martin McGuinness z na-
cionalistické strany Sinn 
Féin ale nedoufá, že by se 
po brexitu přes linii mohlo 
volně cestovat. Podotkl, 

že „rasisté v UKIP (Straně 
nezávislosti Spojeného krá-
lovství) a potrhlé pravicové 
křídlo toryů“ získali hlasy 
pro odchod z EU především 
slibem o omezení imigrace. 
Toho podle něj bude možné 
těžko dosáhnout bez přísné 
kontroly hranic.

Premiér Kenny nedáv-
no uvedl, že by výsledek 
britského hlasování mohl 
vyvolat referendum o sjedno-
cení ostrova aktivací doložky 
mírové dohody z roku 1998. 
„Pokud bude jasný důkaz, že 
si většina lidí přeje opustit 
Spojené království a připojit 
se k republice, mělo by se to 
ošetřit. Pro někoho to může 
být fantazírování, ale kdoví co 
se může stát za deset dvacet 
let?“ řekl zástupce Dublinu. 
Jeho slova uvítala Sinn Féin, 
která k hlasování o sjedno-
cení vyzvala bezprostředně 
po referendu. Naproti tomu 
předsedkyně vlády v Belfastu 
Arlene Fosterová z probritské 
Demokratické unionistické 
strany považuje podobné 
debaty za neužitečné.

Sinn Féin zároveň varuje, 
že hospodářské důsledky 
brexitu budou pro Ulster 
velmi nepříznivé. McGuin- 
ness odhadl, že region by 
mohl v příští dekádě přijít 

Severnímu irsku 
se z eu nechce

téma brexit 

n Představa návratu hraničních 
kontrol je dnes pro Iry nepřijatelná 
jak na severu ostrova, tak na jeho jihu. 

n Severní Irsko má za 
sebou téměř dvacet let 
klidu zbraní. Podílela 
se na tom i EU, když tu 
na politickou a sociál- 
ní stabilizaci vynaloži- 
la 1,3 miliardy eur.

Ostrovní dění po refe-
rendu o vystoupení z EU 
opět vyvolává u některých 
severoirských obyvatel pocit 

podřízenosti Londýnu a do 
centra politických debat se 
opět dostávají otázky identi-
ty a nacionalismu.

„Severní Irsko zoufale 
potřebovalo generaci rela-
tivní politické nudy, kdy by 
předmětem stranického boje 
byly obyčejné záležitosti 
jako zdanění a zdravotnictví 
místo nezodpověditelné 
otázky národní identity. 
Brexit to znemožnil,“ uvedl 
pro list The Guardian irský 

novinář a spisovatel Fintan 
O’Toole. Část místních má 
pocit, že je Londýn proti 
jejich vůli vyvádí z EU. Jejich 
zlost by mohla padnout i na 
krajany. Přestože se jedno-
značně nedá říci, že naciona-
listé hlasovali pro setrvání 
v osmadvacítce a loajalisté 
za odchod, do jisté míry to 
platí. Brexit zvítězil jen 
v loajalistických baštách.

Případné obnovení 
kontrol na hranicích by 

mohlo přispět k návratu 
atmosféry z doby konflik-
tu. „Pokud se zase vztyčí 
hranice, vrátí se i mentalita 
my versus oni,“ uvedl expert 
na moderní britskou historii 
Peter Moloney. Odborníci 
také podotýkají, že mírová 
dohoda z roku 1998 vycháze-
la z toho, že Irsko a Británie 
jsou členy EU, která během 
složité éry úspěšně sloužila 
jako diplomatická platforma 
a mediátor.

Unijní zdroje navíc přispí-
vají ke snižování napětí mezi 
komunitami speciálním 
programem míru a usmíření. 
Za uplynulé dvě dekády na 
politickou a sociální stabili-
zaci Ulsteru osmadvacítka 
vynaložila 1,3 miliardy eur. 
Nejnovější várka peněz by 
měla jít například na vytvá-
ření příležitostí pro mladé, 
u nichž především hrozí 
asociální chování včetně 
radikalizace. /kaf/

Brexit může otevřít staré rány

Průzkumy v posledních 
letech ukazovaly, že 
většina (kolem 60 procent) 
obyvatel Severního 
Irska si přeje setrvání ve 
Spojeném království. Brexit 
však může s čísly pohnout. 
Zastánci odluky od monar-
chie a připojení k republice 
navíc vědí, že čas je na 
jejich straně. Zatímco 
v minulosti převládali v po-
pulaci regionu protestanti, 
nyní jsou síly téměř vyrov-
nané a v příští generaci už 
budou mít katolíci podle 
všeho většinu.

neúprosná 
demografie

o sedm až osm miliard liber. 
Hovoří mimo jiné o ztrátě za-
hraničních investorů a pro-
středků z unijních fondů. 
Region je čistým příjemcem 
peněz z Bruselu. Na léta 2014 
až 2020 byla naplánována 
distribuce 3,5 miliardy eur.

Pesimističtí jsou i experti. 
Společnost Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) odhaduje, 
že ekonomika království 
půjde příští rok nahoru 
o 0,6 procenta. Severní Irsko 
na tom podle ní bude z celé 
země nejhůře, předpovídá 
mu růst o 0,2 procenta. Kresba profimedia.cz



Další komplikace přinesla 
organizátorům olympiády 
kontrola ubytování pro 
sportovce. Delegáti jednotlivých 
národních výprav našli velké 
nedostatky. Nesplachovaly 
záchody, do pokojů 
zatékalo, někde trčelo ze zdí 
elektrické vedení. Stěžovali si 
Novozélanďané, Italové si na 
opravu dokonce raději najali 
vlastní řemeslníky. Nejvíc 
kritikou nešetřili Australané, na 
což reagoval ironicky starosta 
Ria Eduardo Paes. „Zdá se mi 
skoro, jako bych jim měl dát 
klokana před budovu, aby se 
cítili jako doma,“ dloubl si. Mluvčí 
australské výpravy Mike Tancred 
vrátil míček stejně pichlavě: 
„Nepotřebujeme klokany, 
potřebujeme instalatéra.“ 
Ubytování pro sportovce se teď 
horečně opravuje, ale Australané 
dohráli poťouchlou aférku až do 
konce. Před budovu, kde bude 
jejich výprava bydlet, si sami 
postavili nejen repliku klokana, 
ale také pštrosa emu.

Ubytování  
s klokanem

n Za týden začnou 
letní olympijské 
hry v Rio de 
Janeiru. Brazilská 
ekonomika je ovšem 
v nejhlubších 
problémech za 
posledních 30 let 
a země bude ráda, 
pokud pořadatelství 
ustojí bez větších 
problémů.

„Máme takový vtip, že Bůh je 
Brazilec. Jenomže ten ze Sta-
rého zákona. Je tu virus zika. 
Je tu korupce. Je tu hospo-
dářská recese. Chybějí už jen 
kobylky.“ Tak to vidí pár dní 
před olympiádou v Rio de 
Janeiru politolog z tamější 
univerzity Maurício Santoro, 
kterého citoval deník USA 
Today. Do výčtu pohrom, 
které letos Brazílii potrefily, 
ovšem profesor zapomněl 

započítat ještě další maléry: 
odvolání prezidentky, roz-
vrat centrální vlády a hrozbu 
teroristického útoku Islám-
ského státu.

Všechno je jinak
Načasování olympiády 
opravdu nemůže být horší. 
Když v roce 2009 při-
klepl Mezinárodní 
olympijský výbor 
pořadatelství 
právě Brazílii, 
vypukly v zemi 
euforické oslavy 
a v ulicích Ria se 
rozjel předčasný 
karneval. Brazí-
lie si tehdy užívala 
svůj sen, její ekonomika 
rostla o sedm procent ročně 
a země se měla stát prvním 
jihoamerickým státem 
v dějinách, který uspořádá 
olympiádu.

Teď, po sedmi letech, se 
sen mění v noční můru. Hos-
podářství je v nejhorší krizi 
za posledních 30 let. Loni po-
klesl hrubý domácí produkt 
země o 3,8 procenta, letos to 
má být o další čtyři. Důvodů 

je několik. Především stále 
nízké ceny ropy a dalších 
komodit. Ty srazily do kolen 
brazilský těžařský průmysl. 
Ropný gigant Petrobras, 
který dával práci 80 tisí-
cům lidí a zakázky stovkám 
firem, nyní musí masivně 
propouštět a rušit investice. 

Centrála Petrobrasu sídlí 
shodou okolností 

právě v Riu, takže 
toto město bylo 
problémy kon-
cernu zasaženo 
obzvlášť silně. 
Brazílii také 

hodně zranilo 
zpomalení ekono-

mického růstu Číny. 
Ta je klíčovým odbě-

ratelem surovin. Obchod 
se zahraničím pořád brzdí 
i přebujelá byrokracie a do-
vozní bariéry.

Tomu dali, Tomu Taky
Načatou ekonomiku dorazily 
korupční skandály, které se 
vlečou už několik let. Nejroz-
sáhlejší úplatkářská aféra se 
týká právě vedení státního 
Petrobrasu. Demonstrace 
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hry zastihnou Brazílii 
uprostřed nejhorší krize

veřejnosti nakonec vedly le-
tos na jaře dokonce k dočas-
nému odvolání prezidentky 
Dilmy Rousseffové, která je 
údajně do korupce zaple-
tena. O jejím definitivním 
osudu se rozhodne až po 
skončení olympiády.

Zemi nyní vede jako pro-
zatímní prezident Michel Te-
mer. „Potřebujeme urgentně 
vládu národní spásy,“ řekl 
v projevu při uvedení svého 
nového kabinetu. Patetická 
slova ale téměř okamžitě 
nabrala nechtěný ironický 
odstín. I nový kabinet se 
totiž Temerovi sype pod 
rukama. Během měsíce od 
nástupu do funkce museli 
rezignovat tři ministři. 
Přestože má jít o kabinet 
s čistým štítem, objevila se 
okamžitě i obvinění z roz-
sáhlé korupce. Například 
odvolaný ministr turismu 
Henrique Eduardo Alves 
prý vzal v minulosti úplatek 
445 tisíc dolarů. Jak jinak 
– od zástupce Petrobrasu. 
Stažen byl paradoxně také 
ministr, který měl odpo-
vídat za boj proti korupci. 
A aby byla tragikomická 
fraška kompletní, podezření 
z vymáhání úplatku padlo 
v půli července dokonce na 
samotného Temera.

STaV nouze
Dráždit v takové chvíli 
frustrované obyvatele 
Brazílie ještě horentními 
výdaji na olympiádu, které 
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Brazilská policie minu-
lý týden zatkla desítku 
mladých lidí, kteří údajně 
připravovali na návštěvníky 
olympiády teroristický útok. 
To připomnělo obavu, že se 
hry konají v době rostoucího 
počtu atentátů. Brazílie sice 
není zapojena do konfliktů 
na Blízkém východě, ale stej-
ně může extremisty lákat. 
„Teroristé se chtějí hlavně 
zviditelnit. A není lepší 
událost ke zviditelnění než 
olympijské hry,“ připomněl 
ředitel pařížského institutu 
pro mezinárodní vztahy 
Pascal Boniface.

Brazilci proto rozjeli ne-
bývalé policejní i špionážní 
manévry. Bezpečnostní 
koordinátor pro olympijské 
hry Andrei Passos Rodri-

gues uvedl, že jeho podří-
zení prověřili zhruba 460 
tisíc lidí a u 11 tisíc z nich 
nedoporučili akreditaci na 

olympiádu. Na samotné 
hry bude dohlížet 85 tisíc 
policistů, což je třikrát 
více, než kolik jich střežilo 
předchozí letní olympiádu 
v Londýně.

I bez teroristů ale budou 
mít policisté dost práce. Rio 
je se svými chudinskými fa-
velami dlouhodobě městem 
s vysokou kriminalitou a to 
platí i po čistkách, které  
ozbrojené složky provedly 
už před fotbalovým šampi-
onátem v roce 2014. Krimi-
nalita roste hlavně v okolí 
megapole. Ve spolkovém 
státu Rio de Janeiro bylo 
jen během letošního dubna 
nahlášeno 471 vražd, od 
začátku sezony tak násilná 
kriminalita vykázala mezi-
roční nárůst o 15 procent. 
Podle kritiků zároveň sama 
policie postupuje neúměrně 
tvrdě a mnoho násilí jde na 
její vrub.

Symbolicky poukázal na 
kriminalitu v Brazílii už 

malý incident při štafeto-
vém běhu s olympijským 
ohněm, který putoval napříč 
jihoamerickou zemí. Ve 
městě Guarulhos nedaleko 
São Paula se jeden výtečník 
pokusil ukrást pochodeň 
s olympijským ohněm. 
Nepovedlo se mu to a zatkla 
ho policie. Snad budou 
bezpečnostní složky tak po-
hotové i při ochraně turistů 
v samotném Riu.
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Policisté prověřili 
zhruba 460 tisíc 
lidí a u 11 tisíc 
z nich nedoporučili 
akreditaci na 
olympiádu.
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Tomáš 
Stingl

Stranu připravil

sportovci dostanou 450 tisíc kondomů

olympijský oheň málem ukradli

přesáhly 12 miliard dolarů, 
je jako strkat bosou nohu do 
vosího hnízda. Brazilci ještě 
pořádně neskousli hořkou 
pilulku v podobě drahého 
světového fotbalového 
šampionátu přede dvěma 
lety. Z toho nota bene jejich 
nejdříve opěvovaný a pak 
proklínaný národní tým 
vypadl ostudnou prohrou 
1:7 s Německem a zhrzení 
fanoušci si pak zklamání 
vybíjeli kritikou vysokých 
nákladů.

Ale do sportovišť namísto 
do nemocnic proudily peníze 
dál. Například modernizace 
stadionu Maracaná, na němž 
v Riu vzplane 5. srpna při 
slavnostním ceremoniálu 
olympijský oheň, spolkla 
v posledních letech více než 
370 milionů dolarů. Olympij-
ské městečko, jež vyrostlo na 
předměstí Ria a které pojme 
až 18 tisíc sportovců a funk-
cionářů, stálo 1,5 miliardy 
dolarů.

Veřejné finance jsou 
přitom kvůli nedostateč-
ným příjmům v troskách. 
Spolkový stát Rio de Janiero 
musel nakonec minulý měsíc 
vyhlásit stav finanční nouze. 
Díky tomu může urychleně 
získat dodatečné peníze bez 
dlouhého schvalování.

Na financování samotných 
olympijských staveb se sice 
podílí převážně samo město 
Rio de Janeiro a soukromé 
firmy, vláda regionu ovšem 
platí například rozšiřová-
ní místní rychlodráhy. Ta 
má spojovat olympijskou 
vesnici se sportovišti a ještě 
stále není hotova. Odtikává 
poslední čas, a vláda proto 
urychleně přiklepla provin-
cii peněžní injekci 850 milio-
nů dolarů.

hlaVně je přežíT
Je otázka, jestli se mohou 
enormní náklady na olympi-
ádu vrátit. Podle nedávného 
průzkumu si 63 procent 
Brazilců myslí, že ne. I pro-
tože turistů možná nakonec 
přijede podstatně méně, než 
původně očekávaných půl 
milionu. 

Odradit je může panika 
kvůli viru zika i obavy z te-
roristického útoku. Nahlas 
to nikdo neřekne, ale teď už 
se dávno nehraje o to, aby 
byla olympiáda velkolepou 
oslavou brazilského hospo-
dářského zázraku. Teď budou 
Brazilci i olympijský výbor 
rádi, když hry vůbec jakž 
takž proběhnou bez větších 
pohrom a bez mezinárodní 
ostudy. 

Na divoké kartě olympiády 
je obrázek komára. Nebez-
pečný virus zika, který de-
formuje hlavy novorozen-
ců, přenášejí podle nové 
analýzy brazilských vědců 
i běžné druhy komárů 
vyskytující se v tropických 
oblastech. V Brazílii je 
podle odhadů nakaženo už 

přes 1,5 milionu lidí. Kvůli 
hrozbě se dokonce uvažo-
valo o zrušení olympiády. 
Nakonec se zdravotníci 
spokojili s doporučením, 
aby do Brazílie nejezdily 
těhotné ženy a aby turisté 
dodrželi zásady bezpeč-
ného sexu, protože virus 
se podle nových výzku-

mů přenáší i pohlavním 
stykem.

Podle listu Folha de São 
Paulo na to pořadatelé 
zareagovali mimo jiné tak, 
že nakoupili pro sportovce 
v olympijském městečku 
rekordních 450 tisíc kon-
domů. Na každého člena 
olympijských výprav tak 

bude vycházet 42 kondomů. 
Podobná výbava není na 
olympiádě novinkou. Záso-
bou kondomů bylo vybave-
no olympijské městečko už 
například na letních hrách 
v jihokorejském Soulu 
v roce 1988. Tehdy šlo ale 
jen o skromných osm tisíc 
kusů.

NANeČisTo. 
Speciální policejní 
jednotka minulý 
týden drilovala 
před stadionem 
Mane Garrincha, 
který bude hostit 
olympijský fotba-
lový turnaj.  
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 Jsem stále přesvědčená, že to 
zvládneme. Je to historická výzva 
v éře globalizace,

řekla německá kancléřka 
Angela Merkelová 
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Jeden posudek  
nestačí
Kauza údajného skladování 
zakázaných min v munič-
ním areálu ve Vrběticích se 
v něčem podobá případu 
Jany Nagyové, nyní Nečasové. 
Vzhledem k veřejné poptávce 
trestat „korupčníky“ a „kšef-
taře“ je spojují docela odvážné 
soudní verdikty, které boří 
mýty o neohrožených policis-

tech a žalobcích bojujících se 
zlem pod praporem lepších 
zítřků. Racionální rozsudky 
dávají naději, že soudní moc 
stále netancuje tak, jak by 
někteří chtěli. Že ještě žijeme 
ve společnosti, o níž lze tvrdit, 
že je svobodná.

Soudce Jiří Dufek zprostil 
obžaloby všech pět lidí i dvě 
firmy ze zbrojařského impéria 
Jaroslava Strnada. Smetl tak 
ze stolu odfláknutou práci 
ÚOOZ a státního zástupce Lea 
Foltýna. Případ dobře ilustruje 
horlivost a snahu zalíbit se 
veřejnosti či „těm nahoře“, 
jíž proslul útvar donedávna 
vedený Robertem Šlachtou. Po 
explozích dvou hangárů ve vr-
bětickém areálu bylo potřeba 

ukázat na někoho prstem. Fir-
ma, která si hangáry pronají-
mala, to být nemohla, protože 
vyšetřovatelé se nedostali pro 
důkazy do epicenter výbuchů. 
Přišli tedy s příběhem o za-
kázaných minách, přestože 
se v žádném ze Strnadových 
skladů nic nestalo. Věděli, že 
klíčová slova Vrbětice, miny 
a zbrojař zafungují minimálně 
na veřejnost. O to šlo.

Dost zrůdné je, že k obvině-
ní a obžalobě stačil Šlachtovi 
s Foltýnem jeden posudek po-
licejního pyrotechnika, ačkoli 
obhajoba předložila několik 
expertiz včetně názoru zahra-
ničního znalce. K této metodě 
poprvé sáhla protikorupční 
policie u exministryně obrany 

Vlasty Parkanové. I k jejímu 
stíhání za to, že údajně souhla-
sila s předraženým nákupem 
letadel CASA, stačil jeden po-
sudek. Tristní je, že Parkanová 
už čtyři roky čeká na zahájení 
soudního procesu.

Útvar z pražské Celetné 
inspiroval Šlachtovy snaživce 
ze Zbraslavi. Na Strnada vyru-
kovali s posudkem už v kauze 
motorů, které podle nich 
podezřele získával přes podnik 
ministerstva obrany. Ani touto 
kauzou se zatím nezabývá 
soud. A když nejde obvinění na-
roubovat na posudek, sáhne se 
po odposleších, jak dokládá pří-
pad Nagyové či kauza Vidkun. 
Tak dlouho se sedí se sluchátky 
na uších, až se něco chytne.

Není to tak dávno, co se ří-
kalo, že orgány zametají velké 
případy pod koberec. Část ve-
řejnosti stále věří, že to změnil 
převrat provedený Šlachtou 
a olomouckým žalobcem 
Ištvanem. Jejich vratké právní 
konstrukce naštěstí narážejí 
u soudů, jak dokládají už tři 
verdikty soudkyně Heleny Krá-
lové v té nejjednodušší větvi 
kauzy Jany Nagyové.

Před pár lety policisté a stát-
ní zástupci slýchali, že loví 
malé ryby. Teď horlivě chrlí 
obvinění jako na běžícím pásu, 
avšak bez důkazů. Mnoha 
lidem zničili život, aniž za to 
nesou odpovědnost. Policejní 
reorganizace by tyto skoky ode 
zdi ke zdi snad mohla zklidnit.

Komentář

Pavel Otto
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Tomáš Stingl

Představte si veliké ostří 
kosy obklopené vodou. 
Představte si, že je z písku. 
A představte si na něm sebe. 
Ležíte na dokonale hladké 
pláži, nikde nikdo. Jen za 
zády pás borovic, z něhož 
vás plaše šmíruje los. Tahle 
přírodní oáza opravdu exis-
tuje a do seznamu světového 
dědictví UNESCO ji v roce 
2000 zapsali pod jménem 
Kurská kosa.

dílo Hravé boHyně
Jde v podstatě o takový sto 
kilometrů dlouhý přírodní 
most, který oddělil od Balt-
ského moře mělkou Kurskou 
lagunu. Podle staré legendy 
výběžek vytvořila božská 
obryně Neriga, když si hrála 
s pískem na břehu moře. 
Proto se také někdy Kurská 
kosa označuje právě názvem 
Neriga.

Zmíněná bohyně vyzdvih-
la velmi úzký poloostrov. Je 
široký necelé čtyři kilometry, 
v nejužších místech dokon-
ce jen pouhých 400 metrů. 
Přesto byl už od středověku 
čile obýván. Řád teutonských 
rytířů tu postavil několik pev-
ností. Později zde prosperova-
lo etnikum Kuršininkai, které 
se v pobřežních vesničkách 
věnovalo rybaření, dřevoru-
bectví i uměleckým řemes-
lům. V novověku zde přibylo 
Němců, protože kosa byla 
součástí Východního Pruska. 
Na konci druhé světové války 
celou oblast zabral Sovětský 
svaz a po jeho rozpadu v roce 

1991 si jih poloostrova ne-
chalo Rusko. Ta severní část, 
na níž je většina turistických 
cílů, připadla Litvě.

duny se posouvají  
i s borovicemi
Dnes je výběžek zatím 
naštěstí trochu pozapome-
nutým turistickým cílem, 
byť uspokojí jak plážové 
lenochy, tak i milovníky 
neporušené divoké přírody. 
Ročně sem například mig-
ruje až 20 milionů tažných 
ptáků. Hlavně kormoráni, 
volavky a čápi. Při troše 
štěstí lze vidět také losa 
evropského. Rozhodně to 
je pravděpodobnější než na 
pevnině, protože tady na úz-
kém poloostrově se plachá 
jelenovitá zvířata pohybují 
na malém teritoriu.

kose kosu  
rádi odpustíte

n Kurský výběžek je stokilometrový srpek 
písku zabíhající z Litvy do moře. Kdo se smíří 
s chladným větrem, toho odmění zapomenutá 
baltská idyla. Pláže bez turistů, zato s písečný-
mi dunami, volně pobíhající losi, pohádková 
Hora čarodějnic nebo les, který umí tancovat.

Typická krajina Kurské 
kosy, to je táhlá písečná 
duna, na níž se snaží horko 
těžko udržet převážně 
borovicový porost. Říká se 
mu Tancující les, protože 
kmeny borovic jsou zkrou-
ceny do podivných piruet 
a nepřirozených náklonů. 
Některé stromy jsou tak 
nahnuté, že vypadají, jako 
by byly opilé. Přesný důvod 
tohoto úkazu je nejistý. Pod-
le některých biologů stromy 
deformuje housenka motýla 
obaleče prýtového, která vy-
žírá pupeny borovic. Prav-
děpodobnější je ale teorie, 
že kmeny křiví neustále se 
posouvající písky. Své udělá 

také silný vítr, který se do 
lesa neustále opírá. 

pláž máte jen pro sebe
Celou litevskou částí Kurské 
kosy se vine cyklistická 
stezka, díky níž můžete 
místní přírodu vychutnat na 
kole, na bruslích nebo pěšky. 
Začíná v obci Smiltyne na 
severním cípu poloostrova, 
kde čeká námořní muzeum. 
Zhruba v polovině cyklos-
tezky narazíte na vesnici 
Juodkrante, kde jsou k vidění 
romantické dřevěné domky. 
O kus dál stojí lesem pokrytá 
Hora čarodějnic. Zatímco 
název hora je pro padesáti-
metrový vrcholek dost velko-

BaBIzny. Dřevěné sochy na 
Hoře čarodějnic opatřili jejich 
tvůrci pitvořivými škleby.

PřeDStaVenÍ. Místo lovu ryb si dnes vesničané na Kurské kose 
vydělávají hlavně službami a zábavou nabízenou německým 
rekreantům.

Na Kurské kose dlouho žilo mnoho německých obyvatel, kteří ovšem 
na konci druhé světové války utekli nebo byli odsunuti sovětskou 
armádou. Dnes je celá kosa znovu preferovaným cílem německých 
rodinek s dětmi, které zde tráví v božském klidu dovolenou přímo 
v pronajatých plážových domcích. Němcům navíc vyhovuje, že tu 
mohou nerušeně praktikovat svůj oblíbený nudismus. Vykoupat se 
nahý si tu ostatně může vyzkoušet i velmi stydlivý člověk, protože 
celá kosa je vlastně jedna velká stokilometrová pláž, takže najít klidné 
místo zcela o samotě není problém. A Němcům nevadí ani přece jen 
chladnější Baltské moře, na něž jsou zvyklí z domova.

nahota  
i pro stydlivé

rysý, čarodějnice tu opravdu 
najdete. Podél pěšiny jsou 
v tradičním pobaltském stylu 
do dřeva vyřezány sochy 
babizen, draků nebo oné 
bohyně Nerigy.

Nejkrásnější písečnou 
dunu najdete až na jižním 
konci cyklostezky u vesnice 
Nida. Je to 50 metrů vysoká 
Pardinisova duna. Když se 
odtud podíváte více směrem 
na jih, uvidíte hranici Evrop-
ské unie. Dál už patří kosa 
Rusku, respektive Kalinin-
gradské oblasti. To je ruská 
enkláva odříznutá od hlavní 
části Ruské federace právě 
litevským územím.

Kdekoli po celé délce cyk-
lostezky se můžete zastavit 
u moře na písečné pláži. 
Protože jde o oblast už rela-
tivně daleko na severu, v létě 
tu putuje slunce po obloze 
dost dlouho. Například teď 
v červenci slunce vychází 
v pět hodin ráno a zapadá 
až v deset večer. U moře tu 
máte dokonalý klid a soukro-
mí. Při hrůzné vzpomínce 
na masy turistů na pobřeží 
Chorvatska nebo Itálie tak 
Kurské kose vděčně odpus-
títe i trochu toho studeného 
větru, který tu skoro nikdy 
nepolevuje.
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n Soudobému umění 
mimo hlavní proud 
lidé často těžko rozu-
mějí. Změnit se to  
snaží Lukáš Jiřička 
a jeho první kniha  
Dobyvatelé akustic-
kých scén.

Petr Frinta

Lukáše Jiřičku mohou čte-
náři znát spíše jako jednoho 
z osnovatelů festivalu jiné 
hudby Stimul anebo jako 
jejího neúnavného propagá-
tora na stránkách domácího 
hudebního tisku. Jeho knižní 
prvotina je však o hudbě jen 
zčásti. Dobyvatelé akustic-
kých scén je 
teoretickou 
studií o radio 
artu a hudeb-
ním divadle, 
dvou okra-
jových, „pře-
shraničních“ 
formátech 
soudobého 
umění.

Zachy-
tit čím dál 
komplexnější 
realitu tradičními prostřed-
ky již nebylo možné. Proto 
umění od poloviny dvacá-
tého století charakterizuje 
postupný zánik klasických 
žánrů s ustálenými pravidly 
i stále více pokulhávající 

teoretická reflexe nově 
vznikajících forem. A k je-
jich uchopení nestačí již ani 
tradiční slovník, je třeba 
pojímat „nové“ dimenze 
díla, rámovat specifičnost 
autorských rukopisů i jejich 
překračování hranic mezi 
žánry. Jiřičkův text proto 
provází řada odkazů mimo 
svět hudby a divadla, přesto 
mají v knize význam. 

Cílem bylo rozplést a inter-
pretovat čtyři odlišné tvůrčí 
rukopisy, proto Jiřičkův text 
nabízí mnohé přesahy do 
literatury, filozofie, divadelní 
teorie, až kolážovitý přístup 
(od analýz přes obecnou 
teorii po rozhovory s auto-
ry) a rozdílné role v textu 
(nezaujatý analytik versus 

dramaturg).
Paradoxně je 

forma zároveň 
silnou strán-
kou, i slabinou 
studie. Pro ko-
hokoli, kdo se 
byť jen okrajově 
zajímá o soudo-
bé umění, bude 
rozcestníkem, 
jak o abstrakci 
přemýšlet. Na 
stranu druhou 

by bylo vhodné populari-
začně-vědeckému, osvěto-
vému charakteru publikace 
uzpůsobit styl psaní: přílišná 
odbornost, a tím i určitá 
nesrozumitelnost mohou 
leckoho odradit.

Přesto si kniha zaslouží 
pozornost co nejširšího pu-
blika. Současná radikalizace 
(nejen) české společnosti ne-
nachází nepřátele pouze na 
rasovém, genderovém nebo 
náboženském základě, ale 
často právě i na kulturním. 
Stejně tak jsou důležitost 
a přínos kultury shazová-
ny její ekonomizací, i do 
českého veřejného diskurzu 
pronikla logika „to, které 
si na sebe nevydělá, nechť 
není“.

Ale právě proto má smysl 
přemýšlet (a číst) o spodních 
proudech v umění. Tříbit 
přemýšlení o umění zname-
ná tříbit přemýšlení o světě, 
který reprezentuje a jejž čas-
to ani jinak než uměleckou 
zkratkou a orientačním bě-
hem napříč tradičními žánry 
vyjádřit nejde. Proto má 
smysl zajímat se o fenomény 
na první pohled tak odtažité, 
jako je moderní dramatická 
tvorba nebo její teoretická 
reflexe. A Dobyvatelé akus-
tických scén jsou k obojímu 
vydařeným průvodcem.

Autor je spolupracovníkem redakce

Nové formy umění 
očima českého 
hudebního kritika

Tipy

Prima • 22.20

Vetřelec 3

celovečerní režijní 
prvotina dnes 
slavného režiséra 
Davida Finchera 
představuje slavnou 
hororovou postavu 
v nezvykle temné 
podobě.

AMC • 23.00

Volejte SAuloVi ii

Startuje druhá 
řada seriálu 
Volejte Saulovi, 
který je volným 
pokračováním 
k ještě slavnějšímu 
seriálu Perníkový 
táta.

Lukáš Jiřička: Dobyvatelé 
akustických scén

Nakladatelství: NAMu, 2016
Hodnocení: 80 %

Tříbit přemýšlení 
o umění znamená 
tříbit přemýšlení 
o světě, který 
reprezentuje  
a jejž často jinak 
vyjádřit nelze.
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HLAvNí HvězDoU letošního ročníku festivalu Benátská! 
bude britský zpěvák Tom Jones. Velšský tygr dnes zazpívá své 
největší hity i skladby z posledních tří alb.

Tom Jones V liBerci

V Tasově vystoupí Jaga Jazzist

Festival Beseda u bigbítu v Tasově na Hodonínsku letos 
nabídne velkou mezinárodní hvězdu. Na přehlídce, která 
odstartuje 5. srpna, vystoupí norští jazzmeni Jaga Jazzist. 
Vedle nich festival uvede také výběr z české a slovenské 
nezávislé scény (Květy, Please the Trees, Veena či skupina 
Longital).
 

Prachatická galerie vsadila na kubismus

Solitérní kusy nábytku a interiérové doplňky z keramiky, 
skla a kovů uvidí návštěvníci prachatické Galerie Neu-
mannka. Ta dnes otevírá výstavu Ikony 20. století – český 
kubismus. Dále budou k vidění slavná díla předních 
českých kubistických architektů a designérů.

Starci na chmelu se vracejí do kin

Digitálně restaurovaná verze slavného filmového muzi-
kálu Starci na Chmelu si dnes odbude premiéru na Letní 
filmové škole v Uherském Hradišti. Digitalizaci a restau-
rování snímku odborně i organizačně zaštítil Národní 
filmový archiv v Praze, finančně jej podpořil Island, Lich-
tenštejnsko, Norsko a české ministerstvo kultury. /čtk, sul/

Krátce



Mysl se nechá  
snadno svést z cesty. 

Rozdělení

funkcí
může pomoci.
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n E-maily, Instagram, tex-
tovky, tweety... Moderní te-
lefony nabízejí řadu funkcí. 
Ale také nás zaměstnávají.

Žijeme ve světě plném zařízení, 
která plní mnoho rozličných funkcí 
najednou. Smartphone, švýcarský 
kapesní nůž dneška, se ohání přemí-
rou vychytávek. Kdo by si byl 
před dvaceti lety dokázal 
představit, že by telefon 
mohl obsahovat foto-
aparát, budík, mapu 
a baterku – a to je 
jen začátek. Schop-
nost smartphonu 
nahradit několik 
různých zařízení se 
většinou bere jako 
výhoda. Má to i nějaký 
háček?

Představte si tohle. Nabitý 
den se chýlí ke konci, chystáte se ke 
spánku. Posledním úkonem, který 
potřebujete udělat, než zavřete oči, je 
nastavení budíku na zítřek. Když tele-
fon s funkcí budíku vezmete do ruky, 
všimnete si, že se na něm neočekáva-
ně objevily tři nové zprávy – a to vám 
spánek naruší. Každý odborník na 
spánek vás bude nabádat, abyste pod-
pořili snadné usínání tím, že si před 
spaním vytvoříte klidnou, tichou 
atmosféru. Vzpomínáte, jak snadno 
jste začali dřímat při čtení oddychové 
knihy? Neukázněné mobilní zařízení 
je toho pravým opakem.

Dřív jsem vypínala budík tak, že 
jsem – no, prostě zaklapla budík. Po-
tom jsem začala používat budík na 
smartphonu. Na pracovních cestách 
to šetří místo v kufru! Jenže mé ráno 
teď začíná náporem textovek, tweetů 
a e-mailů. A když v noci na telefon 
mrknu, kolik je hodin, a nedopat-
řením si všimnu stresující zprávy? 
Na ponoření se zpět do blaženého 
spánku mohu zapomenout.

Nákupní seznam jsem si začala 
psát do Poznámek v telefonu. Nevý-
hoda? Při nakupování jsem zároveň 
byla na příjmu Instagramu, e-mailu 
a telefonujících klientů. Navíc jsem 
měla sklon uličkami obchodu chodit 
s hlavou zabořenou do displeje.

Počítačům jsem vděčná. Editace je 
dnes nezměrně snazší než v dobách, 
kdy neexistovaly textové programy. 
Na druhou stranu nás teď od pří-
stupu na internet dělí jediný lákavý 
stisk tlačítka. To mi připomíná jeden 
komiks v New Yorkeru, kde hrdinovi 
okénko na obrazovce se sdělením 
„Internet žádá o povolení podkopat 
vaši produktivitu“ umožňovalo 
zaškrtnout jedinou možnost: „Vždy 
povolit.“

Pozor na největší žrouty času
Co číst?

Vážení čtenáři, v průběhu 
prázdninových měsíců vám 
nabídneme úryvky z několika knih. 
Každý týden se jeden letošní titul 
představí pěti ukázkami.

tento týden představujeme bestseller 
žánru motivační literatury od Devory 
Zackové Singletasking.

Knihu v tradiční či elektronické podobě 
můžete objednat na bux.cz.

Při svých prezentacích prosazuji 
pravidlo, že zařízení musejí mít vy-
pnutý zvuk. Když je na nějakou zprávu 
potřeba odpovědět, žádám lidi, aby 
to udělali venku, aby se ve společném 
prostoru netelefonovalo ani nevyřizo-
valy zprávy. Většinou účastníci tele-
fony prostě odloží. Je opravdu skvělé 
účastnit se akce, kde se stovky lidí sou-
středí jen na přednášející a diskuzi, 
která se před nimi odehrává.

Na druhou stranu ale do svých 
prezentací vždy zapojuju 

i publikum, a to někdy 
vyžaduje časomíru. 

Nejjednodušší je použít 
stopky v telefonu. 
Jenže to je střet zájmů! 
Když tuto aplikaci 
zapínám, nechtěně se 

tak dostanu k obsahu 
telefonu, který většinou 

s probíhající prezentací 
nesouvisí.

Řešení je naštěstí velice jedno-
duché. Sehnala jsem si opravdové staré 
a fungující stopky, a ty nosím na krku 
na šňůrce. Je to docela cool doplněk.

Co se takhle vrátit k opravdovému 
budíku? Dá se sehnat spousta stylových 
designů a elegantních cestovních verzí.

Nákupní seznam si napište  
na papír nebo si elektronický seznam 
před cestou do obchodu vytiskněte.

Když pracujete na počítači, zkuste 
vypnout internet, abyste se na úkol 
mohli opravdu soustředit.

Mysl se nechá snadno svést z cesty. 
Rozdělení funkcí může pomoci.

Jeden kolega, který se dozvěděl, 
že se zabývám singletaskingem, 
uvažoval o tom, jak obrovskou dá 
lidem práci mít nad svými přístroji 
kontrolu. Napadlo ho, že by se to 
dalo přirovnat k výcviku štěněte. Na 
štěňatech máme rádi, jak jsou rozto-
milá a jak srší energií. Mají ohromný 
potenciál. Smartphony stejně tak!

Proč se z některých… (psů či elek-
tronických zařízení; doplňte podle 
libosti) stanou milí členové rodiny, 
kteří se umějí chovat, a z jiných 
strůjci chaosu, co narušují klid, kam-
koli se vrtnou?

Odpověď samozřejmě všichni zná-
me: Trénink. Pevná ruka. Disciplína.

Je nejvyšší čas, abyste svůj smart-
phone naučili sednout, lehnout 
a neokusovat nové křeslo. Pes za to 
nemůže. Je to vaše zodpovědnost.

A když už na to narážíme – měli 
byste si zvyknout i na to, že zodpo-
vědnost si nesete za každou situaci. 
Obviňovat média (třebaže otravná), 
práci (třebaže stresující) nebo ostat-
ní (třebaže nudné) je synonymem 
marnosti. Vážně, najděte si to. Nebo 
radši ne.

https://www.bux.cz/knihy/187671-singletasking-udelejte-vic-jedno-po-druhem.html
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gAstrONOmiE

Třeboň nejsou jen kapři, 
ale i pivo

Pivní slavnosti pivovaru 
Regent se konají tradičně po-
slední sobotu v měsíci červen-
ci. Na programu je vystoupení 
osmi hudebních skupin všech 
možných žánrů. Nebudou 
chybět ani různé soutěže, ob-
čerstvení a v neposlední řadě 
pochopitelně třeboňské pivo 
v celé své škále. Akce se koná 
od 12 hodin v areálu třeboň-
ského pivovaru.

fEstivAl

Keltové míří o víkendu  
do Nasavrk

Pokud chcete zjistit, jak se 
slavil keltský svátek Lugh-
nasad, přijeďte se podívat do 
Nasavrk, kde o víkendu pro-
bíhá festival keltské kultury. 
K vidění bude tradiční oble-
čení, zbraně, na ochutnávku 
i tradiční pokrmy. Součástí 
programu je také keltské 
klání, ukázky boje či výuka 
irských tanců. Akce vyvrcho-
lí večerními koncerty.

mOtO

Veterány projedou 
Karlovými Vary 

Příznivci historických auto-
mobilů si jistě nenechají ujít 
16. ročník jízdy historických 
vozidel Karlovými Vary a je-
jich okolím. Veteran Rallye se 
mohou účastnit automobily 
a motocykly vyrobené do 
roku 1970. Připravena je zá-
vodní trasa zdejším kopcovi-
tým terénem a chybět nebude 
i společné defilé historických 
vozidel ulicemi města.

HudbA

I ukulele má svůj festival. 
V Úněticích bude počtvrté

V areálu Únětického pivova-
ru se o víkendu koná jediný 
festival svého druhu v cen-
trální Evropě, který je za-
měřený na hudební nástroj 
ukulele. V sobotu a v neděli 
budou již od ranních hodin 
probíhat workshopy, kde je 
možné vyzkoušet si hru na 
ukulele či zdokonalit si své 
schopnosti. Samotný pro-
gram začíná od 12 hodin.

HistOriE

Období vlády Lucemburků 
představí ve Velharticích

Štíty stříbrného lva: Výlet do 
14. století aneb Boření mýtů 
je název akce, která se od 
pátku až do neděle koná na 
hradě Velhartice. Připraveno 
bude zázemí pro maximálně 
autentické a historicky přes-
né ukázky ze života šlechty, 
stejně jako i prostého lidu, 
v době vlády Lucemburků, 
doplněné odbornými před-
náškami a výstavou. /mas/
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AsiE mEzi  
pyrAmidAmi. 
V těchto dnech 
mohli být návštěv-
níci egyptské Káhiry 
svědky neobvyklých 
vystoupení v jejích 
ulicích. Egyptské 
ministerstvo turismu 
zde pořádalo Afric-
ko-čínský festival, 
jehož účastníkem 
byla i tato skupina 
čínských tanečnic, 
které v historic-
kém centru města 
předváděly tradiční 
lidové tance.
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