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Bursíkova LES bude  
s TOP 09 lákat liberály
Ochrana životního pro-
středí, boj proti oligarchi-
zaci nebo obavy z přílišné 
orientace Česka na Rusko 
a Čínu spojily konzervativ-
ní TOP 09 s neparlamentní 
Liberálně ekologickou 
stranou. Kandidátky kon-
zervativců posílí režisérka 
Olga Som-merová nebo 
exministryně Džamila 
Stehlíková. str. 2

Krátce

Test závrati
Donedávna byla průrva 
v peruánských Andách považována 
za nejhlubší kaňon světa. O prvenství 
ji sice nová měření připravila, sestup 
na dno ale zůstává krajní výzvou.

CESTOVÁNÍ

str. 14–15

Burzovní žně
Na akciových trzích se 
vydělává nejvíce od krize. 
Evropským rekordmanem 
byla v prvním pololetí 
burza v Istanbulu.

TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA
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Boj o zámek

Kvůli stomilionovému dluhu přijde bývalý 
ministr financí Ivan Pilip o nejcennější část 

svého majetku, zámek Trnová. Teď se však 
v insolvenčním řízení hraje o to, aby byl 

prodej zámku férový. Vše totiž 
nasvědčuje, že věřitel 

a s ním spřízněné firmy 
už mají kupce. Ten 

by nemovitost 
získal výrazně 

pod cenou. 
BYZNYS / str. 6

VRATISLAV DOSTÁL:

Copak na to asi říká 
spoluzakladatel LES 
a dlouholetý kritik Kalouska 
Matěj Hollan?

twitter.com/e15news

Zmrazení vajíček  
jako benefit

Nadnárodní společnosti 
začaly nabízet jako zaměst-
naneckou výhodu uchová-
ní vajíček. Ženy díky tomu 
mohou odložit mateřství 
– ať už kvůli práci nebo 
proto, že právě nemají 
vhodného partnera. str. 5

Dopravce C.S. Cargo 
vykázal ztrátu
Jeden z největších náklad-
ních dopravců v zemi, 
C. S. Cargo, vykázal loni 
ztrátu 11,5 milionu korun. 
Rok předtím firma vyděla-
la 1,4 milionu. Společnost 
patří do širší skupiny malt-
ských fondů Tuffieh podni-
katele Jana Blaška. str. 5
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Peníze všude kolem
Podle OECD si může v příštích letech ze stře-
doevropských zemí sáhnout na největší balík 
europeněz Slovensko. Má prý totiž výhodu eura, 
což jej předurčuje stát se jádrovou zemí v další 
fázi evropské integrace po roce 2020. Bratislava 
tak bude řešit dilema, a to mezi západními penězi 
a východními idejemi. Alternativním integračním 
celkem, který Slovensko od eurokapaček naopak 
zřejmě spíše vzdálí, je totiž dnes již legendární 
anachronismus jménem V4. Na peníze ani ekono-
mické výhody sice netáhne, zato slibuje spolehlivé 
partnery pro takové to malé domácí remcání.

Evropská komise přiložila pod kotel toho nejmé-
ně viditelného, o to však výnosnějšího burzovního 
byznysu na starém kontinentu – řeckých státních 
dluhopisů. Atény prý totiž zdárně pokračují v re-
formách a ekonomika oživuje. Počítá se tak zřej-
mě jen na týdny, než si Řecko po letech zbytečné 
skromnosti zkusí půjčit na trzích od soukromých 
investorů. Spekulanti přitom aténské bondy dáv-
no neberou za pouhý štos bianko šeků. Naopak, 
jen za poslední kvartál jich skoupili tolik, že to 
vyhnalo jejich ceny o 18 procent vzhůru. Úspěšný 
návrat země na trhy tomu může dát korunku. 

Šéfové Snapu se mermomocí snaží zbavit ba-
kala-efektu, tedy tržní ceny svých akcií chronicky 
pod upisovací cenou při IPO. Nově k tomu má 
pomoci exkluzivní obsah z formule 1. Z grafů bude 
záhy jasné, nakolik to bude dvanáctileté holky 
zajímat.

n Kandidátky konzer-
vativců posílí režisérka 
Olga Sommerová nebo 
exministryně Džamila 
Stehlíková z Liberálně 
ekologické strany.

Pavel Otto

Ochrana životního prostředí, 
boj proti oligarchizaci nebo 
obavy z přílišné orientace Česka 
na Rusko a Čínu spojily konzer-
vativní TOP 09 s neparlamentní 
Liberálně ekologickou stranou. 
Uvedli to jejich šéfové Miroslav 
Kalousek a Martin Bursík, kteří si 
nepřejí tříštění hlasů liberálních 
voličů. 

Obě uskupení sestaví společ-
né kandidátky pro podzimní 
volby do Poslanecké sněmovny. 
Na rozdíl od koalice KDU-ČSL 
a hnutí Starostové a nezávislí 
tak nebudou muset překročit 
desetiprocentní hranici. Stačit 
jim bude poloviční zisk.

O přízeň voličů bude usilovat 
sedm zástupců LES, kterou Bur-
sík založil po odchodu ze Strany 
zelených. Nejznámější jsou 
dokumentaristka Olga Somme-
rová, která bude na šestém místě 

pražské kandidátky TOP 09, 
a exministryně Džamila Stehlíko-
vá. Ta obsadí až dvanácté místo 
na Ústecku. Největší šance získat 
poslanecký mandát má Somme-
rová. Sám Bursík kandidovat ne-
bude, je členem expertního týmu, 
který přes léto 
zpracuje ekologic-
ké memorandum 
obou formací.

„Ochrana život-
ního prostředí pro 
příští generace je 
bytostně konzer-
vativní téma,“ vy-
světlil jeden z dů-
vodů spolupráce 
Kalousek. „Dnes 
není čas na tříště-
ní demokratických 
sil. Každý hlas, 
který je připraven bojovat proti 
oligarchizaci, je hlas, který není 
symbolický,“ dodal.

Bursík připustil, že programy 
TOP 09 a LES se úplně nepřekrý-
vají.  „V tom nejpodstatnějším se 
ale shodneme. V těchto volbách 
se rozhodne o tom, jestli obhá-
jíme polistopadový politický 
vývoj. Jestli si Česká republika 
udrží a ještě posílí orientaci smě-
rem na Západ, posílí svoji pozici 
v Evropské unii a v NATO,“ řekl.

Sommerová uvedla, že se 
svými filmy snaží upozorňovat 
na problémy společnosti a bo-
jovat tak proti nespravedlnosti. 
Vstup do politiky zdůvodnila 
snahou o zachování demokra-
tického směřování země. „TOP 

09 vzdoruje tota-
litním tendencím 
části politické 
scény,“ podotkla 
v narážce na hnu-
tí ANO Andreje 
Babiše.

Kalousek s Bur-
síkem se znají 
už delší dobu, 
působili ve druhé 
vládě Mirka To-
polánka. Bursík 
v roce 2014 ne- 
úspěšně kandido-

vat za TOP 09 do Senátu. Spolu 
s LES budou na kandidátkách 
topky i členové Konzervativní 
strany, Koruny České a Klubu 
angažovaných nestraníků.
 NÁZORY str. 10

Bursíkova LES bude  
s TOP 09 lákat liberály

Protagonisté dne

Martin BURSÍK

PŘEDSEDA LES

Ivan PILIP

PODNIKATEL

Aleš WILLERT

ŠÉF C.S. CARGO

Díky spojenectví s TOP 09 získala 
jeho Liberálně ekologická strana 
reálnou šanci obsadit křesla 
ve sněmovně.

str. 2

Bývalý politik čelí se svými firmami 
hned dvěma insolvenčním návrhům. 
Ve hře je zámek Trnová a zájmy 
kampeličky Moravský peněžní ústav.

str. 4

Nákladní dopravce skončil loni 
ve ztrátě 11,5 milionu korun. Jeho 
tržby meziročně klesly o 75 milionů 
na 2,62 miliardy korun.

str. 5

Zápisník  
Jaroslava Bukovského

OPĚT SPOLU. Martin Bursík (LES) kandidoval za TOP 09 do Senátu v roce 2014. Tehdy to sice nevyšlo, důvěru 
v potenciál jeho strany však předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zjevně neztratil. 
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„Ochrana 
životního prostředí 
pro příští generace 
je bytostně 
konzervativní 
téma,“ řekl 
Miroslav Kalousek.



n Několik měsíců tr-
valo, než se minister-
stvo financí vyjádřilo 
na téma cen zahra-
ničních a domácích 
potravin.

Arsen Lazarevič

Marže obchodníků u potravin 
jsou tématem, které poštvalo 
proti sobě ministerstvo finan-
cí a zemědělství. To si totiž 
v minulém roce u kolegů z fi-
nancí objednalo studii ohled-
ně výše marží 
u českých 
a zahraničních 
potravin. Mini-
str zemědělství 
Marian Jurečka 
poté tuto studii 
interpretoval 
během svého 
vystoupení 
na Žofínském 
fóru tak, že 
marže obchod-
ních řetězců 
jsou u českých potravin 
výrazně vyšší než u těch 
zahraničních.

Vůči těmto závěrům 
se ohradil Svaz obchodu 
a cestovního ruchu, který 
chtěl zároveň tuto studii 
získat. „Studii jsme obdrže-
li až po několika měsících 
na základě zákona o přístupu 
k informacím,“ tvrdí Marta 
Nováková, prezidentka svazu. 
Podle informací ministerstva 
financí měl svaz k dispozici 
studii už počátkem břez-
na. S jejím zveřejněním si 

ale počkal do té doby, než 
získal příslib od ministerstva 
financí, že se ke studii vyjádří. 
Ministerstvo to nakonec 
učinilo na společné tiskové 
konferenci. 

„Z šetření u vybraných 
druhů potravinářských vý-
robků nevyplynulo, že by měli 
obchodníci ve sledovaném 
období vyšší marže na čes-
kém zboží. Spíše byl závěr 
takový, že u zahraničních vý-
robků jsme zaznamenali nižší 
průměrné nákupní ceny,“ in-
formovala Milena Hrdinková, 
ředitelka kanceláře ministra 

financí. „Mini-
str zemědělství 
Jurečka tak 
prokazatelně 
na Žofín-
ském fóru 
lhal,“ uvedla 
Nováková. 
Jurečka se ale 
hájí. „Ze studie 
ministerstva 
skutečně 
vyplývalo, že 
marže obchod-

níků jsou u českých výrobků 
vyšší,“ tvrdí.

Podle agrárního analytika 
a zakladatele politického 
uskupení Realisté Petra Havla 
může mlčení ministerstva 
financí souviset také s tím, že 
závěry Jurečky mohly pomoci 
potravinářským firmám 
z koncernu Andreje Babiše 
k tomu, aby u řetězců tlačily 
na vyšší odkupní ceny u své-
ho zboží. „Důvodem, proč se 
o průzkumu mluví až nyní, 
může také být ostrý předvo-
lební boj,“ dodává.

Ceny potravin 
rozpoutaly spor

PRAHA  www.E15.cz | 3 |

PRÁVĚ V PRODEJI

„POSLOUŽIL JSEM HAJZLÍKŮM“ – ZPOVĚĎ NOVINÁŘE PŘIBILA

MUDR. MAO PROČ SE NÁS ČEŠTÍ
POLITICI ROZHODLI
LÉČIT AKUPUNKTUROU

265006/243 inzerce

Odbor územního rozvoje 
a výstavby Prahy 8 vydal 
územní rozhodnutí pro vý-
stavbu bytového domu Troja 
Horizons na pomezí Bohnic 
a Troje. Proti výstavbě 
jedenáctipatrového domu již 
devět let bojují místní oby-
vatelé i vedení městské části. 
Dům chce stavět podnikatel 
Pavel Sehnal.

Úředníci zamítli celkem 
79 připomínek, které byly 
k projektu podány. Zamítnu-
ty byly připomínky týkající 
se například toho, že podle 
obyvatel je projekt bytového 
domu předimenzovaný. Úřad 
odmítl i připomínku, že se 
zhorší dopravní situace nebo 
že bude stavbou narušen 
krajinný ráz a zmizí zeleň.

Proti rozhodnutí se chce 
odvolat vedení Prahy 8. 
„Proti vydanému územnímu 
rozhodnutí budeme bojovat. 

Vyvineme také tlak na ma-
gistrát, aby se uskutečnila 
směna pozemků mezi Pra-
hou a developerem,“ uvedl 
starosta Prahy 8 Roman 
Petrus (ČSSD). Magistrát již 
dříve developerovi na- 

bídl pozemky v Letňanech 
a Vysočanech. Směnu však 
zamítl Institut plánování 
a rozvoje. Investor následně 
projevil zájem o pozemky na 
Chodově a v Modřanech. 
/čtk, mas/

Projekt bytového domu v Troji 
získal územní rozhodnutí

MÍSTO ZELENĚ. Novostavba má výrůst na prázdném pozemku 
nedaleko Polikliniky Mazurská.
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„Důvodem, proč se 
o průzkumu mluví 
až nyní, může být 
i ostrý předvolební 
boj,“ uvedl agrární 
analytik Petr 
Havel.

Česko zaslalo Evropské 
komisi obhajobu k migraci
Česká republika prostřed-
nictvím vládního zmocněn-
ce pro zastupování Česka 
před Soudním dvorem 
Evropské unie zaslala Ev-
ropské komisi své vyjádření 
ve sporu o nepřijímání mig-
rantů. Na odpověď měla čas 
do včerejška. Výtky ohledně 
neplnění kvót Česko odmítá. 
Ve své odpovědi si mimo 
jiné stěžuje na slabou sou-
činnost Řecka a Itálie.

Mor zájem o kančí  
maso nesnížil
Stát ve snaze bránit šíření 
nákazy mezi prasaty nařídil 
intenzivní lov divočáků na 
celém území ČR. V okrese 
Zlín, kde se africký mor 
prasat vyskytl, se ale divoká 
prasata dál lovit nesmějí. 
Kančí maso nabízí řada re-
staurací, zájem hostů o něj 
zatím nesnížil ani výskyt 
prasečího moru. Pro lidi 
není nemoc nebezpečná.  
/čtk/

Krátce
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n Středočeský zámek 
Trnová se stává před-
mětem insolvenčního 
boje. Na jedné straně 
je expolitik Ivan Pilip, 
na straně druhé mimo 
jiné kampelička Mo-
ravský peněžní ústav. 

Daniel Novák, Michal Tomeš

Bývalý politik Ivan Pilip se 
kvůli svému realitnímu byz-
nysu znovu dostal do hledáč-
ku věřitelů. Čelí hned dvěma 
insolvenčním návrhům. První 
je veden proti němu samotné-
mu a jeho obchodním podí-
lům. Druhý proti společnosti, 
jež pořádá společenské akce 
na zámku Trnová. Ten patří 
rovněž Pilipovi a je nejcenněj-
ší částí jeho majetku. 

Insolvenční návrhy přišly 
od firem, které mají nepřímé 
vazby na kampeličku Morav-
ský peněžní ústav. Té Pilip 
i s úroky dluží kolem sta mili-

onů korun. Na podzim podle 
svých slov záložně nabídl, že 
zámek prodá a závazky zapla-
tí. Kampelička však návrh bez 
zdůvodnění zamítla.

„Pro podané insolvenční 
návrhy nemám racionální 
vysvětlení, které by bylo ku 
prospěchu družstevníků 
záložny MPÚ. Mělo by 
být jasně řečeno, 
jak by byl výtěžek 
z insolvence 
dělen mezi 
takovéto firmy 
s nejasným 
akcionářem 
a nejasnou 
vazbou na MPÚ, 
a mezi družstev-
níky této záložny,“ 
řekl Pilip deníku E15.

„Smyslem celé věci může 
být, aby se nemovitost dostala 
k předem určenému zájemci. 
Navíc u dvou současně poda-
ných návrhů je šance, že bude 
určen společný insolvenční 
správce,“ uvedl advokát, který 
si nepřál být jmenován. Mo-
ravský peněžní ústav hlásí, že 

se k insolvenčním návrhům 
připojí. „S ohledem na dlou-
hodobé neplnění splatných 
závazků těchto osob jakožto 
i vzhledem k exekučním říze-
ním, která byla vedena na tyto 
osoby v minulosti, pak v dané 
věci nezbývá než se připojit 
k insolvenčním návrhům 

a provést přihlášení 
pohledávek za výše 

uvedenými 
subjekty,“ 
sdělil ředitel 
marketingu 
MPÚ Pavel 
Čihák. K dal-

ším dotazům 
na roli záložny 

při startu insol-
venčního řízení se 

nevyjádřil. 
Insolvenční návrh na Pili-

pa jako fyzickou osobu podala 
společnost Reality Hradec. 
Tak se dostala k pohledávce 
kolem 26 milionů korun. Úvěr 
expolitikovi původně poskytla 
Česká spořitelna. 

Druhý návrh vůči firmě 
pořádající akce na zámku 

Exministr Pilip je znovu 
v insolvenčních kleštích 

Insolvenční  
návrh přímo na Pilipa  
podala firma Reality  

Hradec. Tak se dostala  
k pohledávce

26
milionů korun.

• Do vysoké politiky vstoupil Ivan Pilip v roce 1993 za Křesťansko-
demokratickou stranu která se následně spojila s ODS.

• Byl ministrem školství, v roce 1997 stanul v čele ministerstva financí. 

• Po neshodách v ODS kandidoval za Unii svobody.

• V roce 2004 se stal viceguvernérem Evropské investiční banky (EIB).

• Během působení v bance začal investovat do realit, koupil zámek 
v Trnové a po odchodu z EIB se realitám věnoval naplno. Po pádu 
realitního trhu v roce 2008 se dostal do finančních potíží a dluhy měl 
utlumit prodej zámku v hodnotě sedmdesáti milionů.

• V roce 2012 se Pilip dostal do dozorčí rady nemocnic Pardubického 
kraje, působil i ve výboru pro audit ČEZ.

• Nyní se zabývá poradenstvím, působí v knižním nakladatelství 
a společnosti zabývající se ochranou lidských práv. 

Ivan Pilip: od sporů s ODS  
k trablům se zámkem

Trnová přišel od společnosti 
RPDV. Ta paradoxně zámek 
vlastní a Pilip v ní má podíl 
přes 99 procent. Zlomek firmy 
ovšem drží společnost Real 
Estate Fund s nepřímou 
vazbou na Moravský peněžní 
ústav. Podle Pilipa je však 
jednatel této firmy dosazený 
kampeličkou. Navíc prý stano-

vy určují, že s klíčovými změ-
nami ve společnosti musejí 
souhlasit oba společníci. 

Pilip teď kromě byznysu 
působí i jako ekonomický 
poradce KDU-ČSL. „Kdybych 
byl v politice exponovanější, 
mohl bych to označit za útok 
vůči mojí osobě, takto o tom 
však silně pochybuji,“ doplnil. 

 Insolvenční vazby kolem Ivana Pilipa

zámek  
Trnová

Ivan Pilip

Trnová 1
provozovatel akcí

pohledávka 6,4 m
ilionů koru

n

Real  
Estate 
Fund
majitel

Moravský  
peněžní  

ústav
kampelička

RPDV CZ
majitel

Reality  
Hradec a.s.

dlu
h 100 m

ilio
nů korun

pohledávka 26 milionů korun

99,7 %

0,3 %

100 %

100%

Insolvenční návrh            nepřímé vazby           

majetkové podíly

Pramen justice.cz, Firmo.cz
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n Zahraniční společ-
nosti začaly nabízet 
jako zaměstnaneckou 
výhodu uchování 
vajíček. Ženy díky 
tomu mohou odložit 
mateřství – ať už kvůli 
práci nebo proto, že 
právě nemají vhodné-
ho partnera.

Tomáš Stingl

Byznys kolem asistované 
reprodukce generuje v Česku 
čtyři miliardy korun ročně. 
Z toho na takzvaný social 
freezing alias zmrazení 
vajíček připadá zatím několik 
milionů. V zámoří tato služba 
zažívá boom. Žena si nechá 
zmrazit vlastní vajíčka, aby je 
mohla použít k otěhotnění až 
za několik let. 

Odběr až deseti vajíček, 
nákup potřebných léků a ulo-
žení v kryobance vychází 
v Česku zhruba na padesát 
tisíc korun. „Aby měla žena 
solidní šanci, že po deseti le-
tech se zamrazenými vajíčky 
otěhotní, potřebuje jich ide-
álně tak třicet. To znamená 

podstoupit tři cykly odběrů 
a zaplatit kolem 150 tisíc  
korun,“ říká Hana Višňová 
z pražské kliniky asistované 
reprodukce IVF Cube. To 
podle ní odrazuje mladší 
zájemkyně. 

Pojišťovny odběr 
nehradí, pokud 
k němu nejsou 
vážné zdra-
votní důvody. 
„Druhou ty-
pickou skupi-
nou zájemkyň 
jsou úspěšné 
ženy těsně před 
čtyřicítkou. Ty 
sice potřebné pení-
ze mají, ale zase už ne 
ideální věk,“ podotýká Višňo-
vá. Případy zmrazení vajíček 
„na později“ se tak v Česku 
počítají na desítky ročně. 
„V roce 2014 bylo zamrazeno 
428 vajíček z cyklů, které 
mají za cíl uchování plodnos-
ti do budoucna,“ uvádí Jiří 
Tráva z Ústavu zdravotnic-
kých informací a statistiky.

Jednou z žen, která odběr 
již podstoupila, je podnika-
telka Erika Luzsicza. Zakla-
datelka mediální společnosti 
Axocom si nechala zmrazit 
vajíčka v 38 letech. „Moje 

představa je využít je k otě-
hotnění do 43 let. Někteří 
známí mě za to odsoudili. 
Ale podle mě na tom není 
nic špatného, pokud ženu 
kariéra baví a aktuálně nemá 

partnera,“ vysvětluje 
podnikatelka. Její 

firma by mohla 
být v Česku 

první, která 
by na zmra-
zení vajíček 
poskytla bene-
fit. „Pokud 

by projevila 
některá z našich 

zaměstnankyň zá-
jem o stejný zákrok, 

jaký jsem podstoupila já, 
asi bych ji podpořila,“ potvr-
dila Erika Luzsicza.

V zámoří zvedlo zájem 
o zmrazení vajíček právě 
to, že některé velké firmy 
veřejně slíbily zaměstnanky-
ním příspěvek až dvacet tisíc 
dolarů, jenž pokryje osmde-
sát až sto procent nákladů. 
Jsou to společnosti Apple, 
Facebook a Google a k my-
šlence se přihlásily také 
aerolinky Virgin. V USA bude 
mít v příštím roce zmrazeno 
vajíčka na 76 tisíc žen, uvedla 
společnost EggBanxx.

Zaměstnanecký 
benefit: zmražení 
vajíček ženy

Odběr až deseti  
vajíček, nákup léků 

a uložení v kryobance 
vychází zhruba na

50
tisíc korun.

První čtvrtletí letošního 
roku bylo pro české silniční 
dopravce nejúspěšnější. 
Jejich vozidla od ledna 
do března přepravila  
79,6 milionu tun zboží, 
což představuje meziroční 
nárůst o 1,3 procenta. 
Vyplývá to z nejnovějších 
statistik ministerstva 
dopravy. Tahounem je 
výhradně vnitrostátní 
doprava, na kterou připadá 
68,6 milionu tun. Naopak 
v mezinárodní dopravě 
objem nákladu klesá. 

Kamionová doprava 
v letošním roce roste

V MRAZU. V kryobance největší české kliniky asistované reprodukce Reprofit v Brně jsou vajíčka 
uložena při teplotě minus 196 stupňů Celsia. 
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Jan Šindelář

Jeden z největších náklad-
ních dopravců v zemi, spo-
lečnost C.S. Cargo, loni  
skončil ve ztrátě 11,5 mi-
lionu korun. Rok předtím 
firma vydělala 1,4 milionu. 
Vyplývá to z výroční zprávy 
společnosti, která patří 
do širší skupiny maltských 
fondů Tuffieh podnikatele 
Jana Blaška. 

Pokles nastal i u tržeb, 
které se oproti předloňské-
mu roku snížily o 75 milio-
nů na 2,62 miliardy korun. 
Úbytek se přitom výrazněji 
projevil u dopravních slu-
žeb v tuzemsku, klesly  
o 93 milionů na 472 milionů 
korun. Dopravní služby 
v zahraničí fakticky stag-
novaly, což jde proti trendu, 
který ukazují statistiky 
ministerstva dopravy. Podle 
nich výkony českých do-
pravců loni rostly ve vnitro-
státní dopravě, ale v mezi-
národní výrazně klesly. 

Dalším ukazatelem je 
částka vybraná na elek-
tronickém mýtném, která 
loni vzrostla o 1,6 procenta 
na rekordních 9,89 miliardy 
korun. Firma C.S. Cargo 
jako provozovatel 450 ka- 
mionových souprav se loni 
rozhodla přehodnotit své 
plány na železnici, když 
k lednu zrušila dceru RLW 

Dopravce C.S. Cargo 
spadl do ztráty

Komerční banku povede 
od srpna Jan Juchelka
Novým předsedou před-
stavenstva a generálním 
ředitelem Komerční banky 
se v srpnu stane Jan Juchel-
ka, který posledních pět let 
působil v centrále mateřské 
banky Société Générale 
v oblasti korporátního 
a investičního bankovnic-
tví. V čele banky nahradí 
Alberta Le Dirac’h, který 
banku vedl čtyři roky.

ČEZ staví datové centrum 
za téměř půl miliardy
Skupina ČEZ začala v elek- 
trárně v Tušimicích na Cho-
mutovsku stavět datové 
centrum  za 450 milionů 

korun. Nahradí zastara-
lá centra v Praze a Plzni 
a převezme úlohu hlavního 
datového centra ČEZ, kte-
rou nyní zastává centrum 
v Temelíně. Dokončeno by 
mělo být v roce 2019. 

Kapsch půjde do tendru 
na mýto s O2 a ČSOB
Dosavadní provozovatel 
mýtného v Česku, firma 
Kapsch, bude v novém ten-
dru spoléhat na současné 
subdodavatele. Do miliar-
dového tendru na správu 
mýtného systému po roce 
2019 půjde spolu s operá-
torem O2 a bankou ČSOB. 
Účast v tendru už potvrdil 
konkurenční slovenský 
SkyToll. /čtk/

Krátce

Czech (původně C.S. Cargo 
Railway). Ta byla založena 
pro projekt železničních 
přeprav do Ruska a dalších 
zemí bývalého Sovětské-
ho svazu. Plány ale hatí 
ukrajinsko-ruský konflikt 
a s ním spojený pokles obje-
mu přeprav do regionu.

„Situace není příznivá 
ani v tomto období, a proto 
jsme se rozhodli společnost 
zrušit. Vývoj trhu monito-
rujeme a v případě pozitiv-
ního trendu jsme připra-
veni zmiňovaný projekt 
obnovit,“ sdělil deníku E15 
předseda představenstva 
C.S. Cargo Aleš Willert.
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n Evropským rekord-
manem byla v prvním 
pololetí burza v Istan-
bulu, jediným propa-
dákem se stalo Rusko.

Jaroslav Bukovský

Světové akcie mají za sebou 
nejúspěšnější první pololetí 
od roku 2009, kdy se bur-
zy začaly vzpamatovávat 
z finanční krize. Index Dow 
Jones Global mapující akcie 
nejvýznamnějších světových 
firem posílil od počátku letoš-
ního roku takřka o 11 procent. 
Ze tří desítek největších trhů 
světa vydělávají investoři 
podle dat agentury FactSet 
na 26 z nich. Růst burz je tak 
nejrychlejší a nejširší za po-
sledních osm let. Obdobný 
výkon akcie ale ve druhém po-
loletí podle odborníků zřejmě 
nezopakují.

„Světové akcie žene vpřed 
růst firemních zisků daný 
lepšími vyhlídkami velkých 
ekonomik, zejména v Evropě. 
Hrozba zpřísnění měnových 
politik hlavních centrálních 
bank je přitom v současném 
ocenění akcií již obsažena, po-
kud tedy bankéři nešlápnou 

na brzdy silněji, nemělo by 
to akcie vyvést z míry,“ soudí 
hlavní ekonom UniCreditu 
Pavel Sobíšek.

První pololetí přálo na tr-
zích především Asii, a to hlav-
ně rychle rostoucím dálněvý-
chodním ekonomikám. Akcie 
v Hongkongu, Indii či Jižní 
Koreje tak investorům za po-
loletí vynesly kolem dvaceti 
procent. V Evropě vydělaly 

obdobné procento rakouské 
a polské akcie, rekordmanem 
je na starém kontinentu letos 
Turecko. Istanbulská burza je 
oproti začátku ledna takřka 
o třetinu silnější. 

Naopak jedinou význam-
nější pastí se pro kapitál letos 
ukázalo Rusko, tamní index 
RTS připravil investory letos 
bezmála o 12 procent. „Zdá 
se, že ani politické události 

nepředstavují tak výrazné 
riziko, jako tomu bylo na po-
čátku roku,“ říká analytik 
Komerční banky Miroslav 
Frayer. Některé z regionů 
podle něho však už narážejí 
na svůj růstový strop. Třeba 
Wall Street nadělila letos 
investorům už přes devět 
procent zisků, zbytek roku 
ale má být střízlivější. „Pro 
americké akcie čekáme růst 

do konce roku o zhruba jedno 
až dvě procenta, v případě 
evropských titulů by si akcio-
náři mohli přijít na pět až šest 
procent,“ dodává Frayer.

Investorsky nejatraktiv-
nějšími odvětvími mají být 
automobilový průmysl a jeho 
dodavatelé, očekávaný růst 
úrokových sazeb bude zase 
nahrávat akciím bank a po-
jišťoven.

Burzovní svět v pololetí 
vydělal nejvíce od krize

Uber bude spolupracovat s Yandexem

Ruská internetová společnost Yandex a provozovatel taxi-
služby Uber se dohodly na spojení svých aktivit v oblasti 
sdílených jízd v Rusku a pěti dalších sousedních zemích – 
Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii a Kazachstánu. 
Dohoda je dalším ústupkem firmy Uber v globální expanzi, 
který přichází rok poté, co odešla z Číny. Více E15.cz

American Airlines zrušily dohody s aerolinkami

Letecká společnost American Airlines upustila od spolu-
práce s Qatar Airways a Etihad Airways. S oběma už dlouho 
vede obchodní spor kvůli tomu, že firmy podle ní dostávají 
od vlád svých zemí nelegální subvence. 

Prodej PC klesl, Lenovo už není jedničkou

Světový odbyt osobních počítačů ve druhém čtvrtletí mezi-
ročně opět klesl, tentokrát o 4,3 procenta. Společnosti HP se 
podařilo sesadit z pozice největšího prodejce čínskou firmu 
Lenovo. Vyplývá to z údajů společnosti Gartner. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,684

Čína 1 3,374

Dánsko 1 3,512

EMU 1 26,120

Chorvatsko 1 3,527

Japonsko 100 20,222

Kanada 1 17,934

Maďarsko 100 8,501

Norsko 1 2,763

Polsko 1 6,169

Rusko 100 38,145

Švédsko 1 2,737

Švýcarsko 1 23,720

Turecko 1 6,407

USA 1 22,878

Velká Británie 1 29,610

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 13. 7. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

CETV 95,95   -2,04 % 

ČEZ 399,40   0,50 % 

Erste Bank 911,40   0,24 % 

Fortuna 137,00   0,00 % 

Kofola 426,50   -0,12 % 

KB 933,00   0,11 % 

Moneta 77,95   0,65 % 

O2 CR 284,40   0,67 % 

Pegas 947,80   1,37 % 

Philip Mor. ČR 15 100,00   -0,65 % 

TMR 690,00 0,00 %

Unipetrol 289,50   0,87 % 

VIG 677,30   -1,02 % 

Celkový objem (v tisících korun) 545 020

Akcie na pražské burze 13. 7. 2017 
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Vývoj ruského indexu RTS 

 Vývoj indexu světových akcií Dow Jones Global Index
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 Vývoj tureckého indexu BIST 100

Celkem 

o 292  
procent letos 
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burzy.

Letošní rekord 
Wall Street 

drží CAI Inter-
national, její 

akcie vydělaly  
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www.E15.cz | 7 |

Americký Google vybudoval 
v Londýně datové centrum 
pro cloudové služby, které 
bude pronajímat. Po Bruse-
lu je to jeho druhé zařízení 
tohoto typu v Evropě.

Cloudová centra firma 
zatím stavěla zejména v USA 
a Asii, kde je provozuje v Sin-
gapuru a na Tchaj-wanu. 
Nyní zveřejnila i další plány, 
vedle Londýna hodlá zamířit 
také do Frankfurtu nad 
Mohanem a také do Finska 
a Nizozemska.

Na žebříčku poskytovatelů 
cloudových úložišť je Google 
v současné době třetí, vedení 

náleží Amazonu a Microsof-
tu, vyplývá ze studie pora-
denské společnosti Gartner. 

„V souboji o zákazníky 
Google používá velké slevy 
a mimořádně flexibilní 
smlouvy,“ vysvětluje Gart-
ner. Google příjmy za clou-
dovou platformu nezve-
řejňuje, nicméně analytici 
odhadují, že loni mohl mít 
na prodejích kolem jedné 
miliardy dolarů, a v příš-
tím roce by to už mohl být 
dvojnásobek. Stejné příjmy 
jedničky na trhu AWS při-
tom loni činily 12,2 miliardy 
dolarů. /čtk/

Google má cloudové 
centrum v Londýně

CZECH NEWS CENTER a. s., největší mediální dům
s nejvyšším počtem čtenářů na českém trhu,
hledá do svého týmu zkušeného kolegu/kolegyni na pozici:

    Náplň práce:
›   prodej tištěné inzerce do portfolia našich titulů
›   rozvíjení vztahů se zákazníky
›   plnění měsíčních prodejních cílů
›   rozšiřování portfolia aktivních klientů v daném segmentu
›   samostatné zvládnutí práce s inzertním systémem

    Požadujeme:
›   zkušenosti s prodejem inzerce (reklamy) výhodou
›   výborné vyjednávací schopnosti a komunikační dovednosti
›   SŠ vzdělání
›   znalost MS Excel a PowerPoint
›   řidičský průkaz skupiny B

    Nabízíme:
›   zázemí a profesní rozvoj ve vedoucí multimediální společnosti na trhu
›   motivačně nastavený systém finančního ohodnocení (fixní a provizní odměna)
›   zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na dopravu, vstupenkyna kulturní akce aj.)
›   práci v pracovním poměru
›   pracoviště v Praze 7 – Holešovicích

Pokud Vás tato pozice zaujala, pošlete nám Váš životopis na e-mail: personalni@cncenter.cz.

INZERTNÍ PORADCE
PRO SEGMENT IT

273142/29 inzerce

Jaroslav Bukovský

Pražská burza vynesla 
za šest měsíců letošního 
roku investorům 8,5 pro-
centa, což je o třetinu více, 
než dokázala investorům 
vydělat celoevropský Stoxx 
Europe 600. 

Zpočátku roku nahrával 
domácím akciím do karet 
pevný kurz české měny 
vůči euru. Spekulantům 
totiž posloužil pražský 
parket zčásti jako čekárna 
na posílení koruny, a tím 
i zhodnocení jejich investi-
ce. Solidní nálada prý může 
trhu vydržet i dále.

„Druhá polovina roku by 
mohla přinést pražské bur-
ze růst až o sedm procent 
a domácí index PX by se 
tak mohl přehoupnout zpět 
přes hranici jednoho tisíce 
bodů. Za rok by si mohli 
investoři sázející na praž-

ské tituly přijít až na téměř 
patnáct procent, zahrneme-
-li do výkonnosti i dividen-
dový výnos,“ soudí analytik 
Komerční banky Miroslav 
Frayer. „Řada z domácích 
akcií je vůči svým světovým 
protějškům stále relativně 
podhodnocena,“ připomí-
ná analytik BH Securities 
Martin Vlček.

Energetický ČEZ se podle 
něho může podívat výše 
kvůli očekávanému růstu 
cen proudu, za solidní pe-
níz je prý i tabákový Phillip 
Morris. „Sázkou na oživení 
a růst sazeb mohou být ak-
cie Komerční banky,“ upo-
zorňuje červencová analýza 
České spořitelny, která vidí 
aktuálně v akciích patnác-
tiprocentní roční ziskový 
potenciál. Akciím mateřské 
Erste naopak dává do vínku 
bezmála desetiprocentní 
růst švýcarská banka UBS. 

Praha zatím 
předběhla Evropu

Vývoj indexu pražské burzy PX

 Pramen Thomson Reuters
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1000,92

VÝROBCE NEJZNÁMĚJŠÍCH žabek Havaianas, brazilská Alpargatas, změní majitele. Dosavad-
ní vlastník J&F Investimentos se dohodl na prodeji kontrolního podílu ve firmě za 1,1 miliardy do-
larů třem investičním fondům. Ty patří prominentním brazilským rodinám bankéřů. Prodej firmy 
Alpargatas se očekával a je součástí strategie J&F, která se potýká s řadou korupčních skandálů 
a rozhodla se zbavit některých svých aktivit.

NOVÝ MAJITEL
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n Budapešti hrozí, že 
ji komise bude moci 
hned v několika bo-
dech zažalovat u Ev-
ropského soudu.

Evropská komise výrazně 
zpřísnila postup vůči Maďar-
sku. Kvůli tamnímu novému 
zákonu o nevládních organi-
zacích totiž zahájila řízení, 
které může v několika fázích 
skončit až před unijním sou-
dem. Obdobný postup, který 
už běží kvůli maďarskému 
zákonu o vysokých školách, 
Evropská komise posunula 
do další fáze.

První místopředseda komi-
se Frans Timmermans prohlá-
sil, že kritizovaný zákon o ne-
vládních organizacích komise 
pečlivě prostudovala a podle 
jejího názoru neodpovídá 

evropskému právu. Zákon 
o vysokých školách podle něj 
v zemi neproporčně omezuje 
univerzity z EU i mimo unii.

Maďarsko dostalo v obou 
případech měsíc na od-
pověď. V několika 
fázích může celé 
řízení skončit 
před unijním 
soudem 
a případnou 
vysokou poku-
tou pro danou 
zemi. 

Zákon 
o nevládních or-
ganizacích schválil 
parlament v Budapešti 
v červnu. Zpřísňuje kontrolu 
úřadů nad nevládními orga-
nizacemi finančně podporo-
vanými ze zahraničí. Podle 
kritiků vlády premiéra Vikto-
ra Orbána je zákon součástí 

širší snahy vlády dostat pod 
kontrolu nezávislé instituce 
v zemi.

Organizace s ročním 
příspěvkem ze zahraničí nej-

méně 7,2 milionu forintů 
(613 tisíc korun) se 

mají registrovat 
a informovat 
úřady o finan-
cování. Pokud 
tak neučiní, 
budou jim 
hrozit vysoké 

pokuty a zákaz 
působení. Budou 

se také muset 
označovat za „or-

ganizace využívající 
zahraniční financování“.

„Občanská společnost je 
základem naší demokracie, 
a proto by její práce neměla 
být přehnaně omezována,“ 
dodal Timmermans. /čtk/

Evropská komise  
si došlápla na Maďary

Cena každé přijaté SMS je 99 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CN INVEST, a. s., 
infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod.,mobil@cninvest.cz, www.platmobilem.cz.

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
ENERGETIKA  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!

PRÁVĚ
V PRODEJI

Zakoupíte ve všech prodejnách Geco a Relay.

Vše, co
musíte vědět
o energetice

273381/95 inzerce

Maďarský zákon
o nevládních 
organizacích 

je údajně v

rozporu
s evropským

právem.

Čínský disident Liou Siao-po zemřel

Čínský disident, básník a no-
sitel Nobelovy ceny za mír 
Liou Siao-po zemřel na se-
lhání organismu. Potvrdily 
to čínské úřady. Nejznáměj-
šímu čínskému politickému 
vězni, který trpěl rakovinou 
jater, bylo 61 let. 

Francouzi a Němci chystají nový evropský letoun

Německo a Francie společně vytvoří nový evropský bojo-
vý letoun. Harmonogram vývoje vznikne do poloviny roku 
2018, prohlásila po společném zasedání vlád zemí němec-
ká kancléřka Angela Merkelová. Francouzský prezident 
Emmanuel Macron rozhodnutí považuje za revoluční. 
Země budou spolupracovat i na kybernetické bezpečnosti, 
dalším rozvoji EU i na řešení migračních problémů. 

Juncker jednal s Porošenkem

K většímu úsilí v boji proti korupci vyzval v Kyjevě 
předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Hostitel 
summitu Ukrajina–EU, prezident Petro Porošenko se 
po nedávné ratifikaci asociační dohody a zrušení unij-
ních víz pro Ukrajince domáhal podrobného plánu další 
integrace Ukrajiny do Evropské unie. Dosažení společné-
ho prohlášení na závěr summitu však zabránil nesouhlas 
některých zemí EU. /čtk/

Krátce



n Izolovaný emirát 
žije. Pomáhá mu pocit 
národní hrdosti, po-
moc spojenců i bom-
bardéry plné krav. 

Pojízdné nákupní košíky 
praskají ve švech. Rýže, 
vejce, mléko, zelenina. „Nic 
takového jsem ještě neviděl,“ 
cituje portál Doha News 
jednoho ze zákazníků super-
marketu Carrefour. Finanční 
web Zawya informoval o pa-
nických nákupech, sociální 
sítě se předháněly v zábě-
rech prázdných regálů.

Takové byly první reakce 
obyvatel emirátu Katar 
na izolaci, do níž ho před 
více než měsícem uvrhly 
společnými silami Saúdská 
Arábie, Bahrajn, Spojené 
arabské emiráty a Egypt. 
Důvodem měla být katarská 
podpora terorismu.

Součástí obchodní a do-
pravní blokády je rovněž 
požadavek, aby Katar zavřel 
televizi al-Džazíra, která je 
mnohým v regionu trnem 
v oku. Katar tato obvinění 
odmítá. Morální podpory se 
mu dostalo přitom z Ameri-
ky, která s ním uzavřela do-
hodu pro boj s financováním 
teroristických aktivit. 

Ani čtyřdenní jednání 
amerického ministra zahra-
ničí Rexe Tillersona v zemích 
Perského zálivu však řešení  
krize nepřineslo. Tillerson 
po včerejším setkání s katar-
ským emírem šajchem Tami-
mem bin Hamadem Sáním 
dokonce odmítl odpovídat 
na otázky novinářů.

Jak se ukazuje, nejbohatší-
mu státu světa, který nemá 
o peníze nouzi, se rýsuje 
vážný problém.

SKŘÍPNUTÉ DLOUHÉ PRSTY 
Křečkování v nákupních 
centrech je logický začá-
tek. Ustal přísun potravin 
od Saúdů. To jsou ale jen 
projevy navenek. Horší je to 
s pnutím, které je skryto pod 
povrchem. 

Namátkou například 
Exxon Mobile, Titakl a Shell 
vybudovaly se zapovězeným 
emirátem největší pole pro 
těžbu zemního plynu v Per-
ském zálivu. Jejich společný 
podnik rizikového kapitálu 
exportuje tuto strategickou 

surovinu ve zkapalněné 
podobě do celého světa, mon-
strózní nákladní lodě míří 
nejen do Asie, ale třeba také 
do Velké Británie. 

Mimo region utužil Katar 
majetkové svazky s řadou 
věhlasných firem planety. 
Jsou mezi nimi konglo-
meráty jako Volkswagen, 
Solarworld, Tiffany, Harrods, 
Barclays, Deutsche Bank 
či Credit Suisse. Podíl mají 
Arabové také v newyorském 
Empire State Building, jejich 
prsty sahají i do fotbalového 
Paris Sant-Germain. Nikdo 
však nedokáže odhadnout, 
co se s těmito kontakty stane 
dobudoucna.

  
JAKO VOSY NA MED 
Situaci ztěžuje monarchii 
s necelými 2,5 milionu 
obyvateli to, že má být 
neprodyšná nejen ze země, 
kde sousedí výhradně se 
Saúdskou Arábií, nýbrž i ze 
vzduchu a z moře. Jako první 

oznámily, že přerušují s emi-
rátem letecké spojení, aero-
linky jako Etihad, Emirates, 
Fly Dubai, Gulf Air či Saudia. 
A nejen to. Země s okamži-
tou platností zakázaly vstup 
strojů Qatar Airways na svá 
domovská  letiště. Stejná 
opatření uvrhli posléze 
na hříšníka loďaři.

Reakce burz na sebe ne-
dala čekat. Katarský akciový 
index se výrazně propadl, su-
rovinové burzy po prvotním 
radostném nádechu vzápětí 
hlasitě vydechly.

MEGAPLÁNY A MEGADLUHY
Někteří pozorovatelé vidí 
v restrikcích snahu vykázat 
Katar do patřičných mezí. 
V očích místních vládců si až 
příliš zadal s kontroverzním 
Íránem, oběma je vytýkána 
okatá podpora egyptským 
Muslimským bratřím nebo 
Palestinskému Hamasu. Pro-
to onen hospodářský tlak. 
Skulinami jsou obří katarské 

tankery s cisternami plnými 
LNG, které si razí cestu 
íránskými a ománskými 
výsostnými vodami – a stejně 
jako nákladní letouny Qatar 
Airways vyvážejí důležitý 
zemní plyn.

Jde ovšem o řádně drahé 
kroky a ani superbohatý emi-
rát nemá peněz nazbyt. Může 
za to fakt, že se výrazně za-
dlužil kvůli megalomanským 
dopravním projektům a kvůli 
uspořádání mistrovství světa 
ve fotbale v roce 2022. 

„Pokud napětí potrvá, 
není vyloučeno, že stoupnou 
rizikové příplatky na katar-
ské dluhopisy,“ připomíná 
Eckart Woertz z dunajského 
Gulf Research Center. V praxi 
to znamená, že by Katar 

musel věřitelům nabídnout, 
bude-li v nouzi, vyšší úroky.

 
KATARCI SOBĚ 
Pět týdnů trvající napětí ne-
polevuje. Hrdý emirát čeká 
utažení šroubů. Dosavadní 
13položkový seznam, s kým 
a s jakými aktivitami má nej-
lépe ihned skoncovat, dosud 
ignoroval.

Podráždění oponenti 
zvažují nové sankce. Nemají 
ani příliš na výběr. Bolestivé 
pro Katar bude, když z něj 
stáhnou bankovní vklady, 
případně se vzdají přísunu 
katarského zemního plynu. 
Analytici si však myslí, že 
až takto se situace hrotit 
nebude.

Svůj podíl na tom má 
karta, na niž Katar vsadil – 
na pocit uraženého patriotis-
mu. Média vyzvala poddané, 
aby se jednomyslně postavili 
za 37letého emíra Tamíma 
ibn Hamada al-Sáního. 
Kritizovaná al-Džazíra se 
stala symbolem svobodné 
novinařiny. 

Saúdi a spol se mezitím se-
šli v Káhiře, aby sed poradili 
na postupu. Aby se neřeklo, 
nastínili další sankce, ovšem 
bez detailů. „Myslím, že tyto 
státy nemají žádný dlouho-
dobý plán, co se tohoto kon-
fliktu týče,“ tvrdí analytička 
Alison Wood z dunajské 
pobočky Control Risk.

Do Dauhá dorazil mezitím 
první transport krav. Při-
cestovaly z Austrálie a USA. 
Podnikatel Moutaz al-Khay-
iát, který řídí developerský 
Power Institutional Holding, 
se při pohledu na sytou zeleň 
svých pozemků rozpomněl 
na farmářské začátky a do-
stal nápad. Když nemůže 
skot po moři, poletí vzdu-
chem. „Dorazit mají čtyři 
tisícovky dojnic, chystá se 
60 přeletů,“ napsala agen-
tura Bloomberg. Chybějící 
ovoce a zeleninu dodá Írán, 
mléčné výrobky Turecko. 

My a vyhladovět? Ale kde-
že, vzkazují svým protivní-
kům Katarci. Odezvou je jim 
skřípění zubů zpoza hranic.

TÉMA  www.E15.cz | 9 |

Igor  
Záruba

Stranu připravil

Blokáda zatím Katar nezlomila

HLAVNÍ MĚSTO. Katarskou metropoli Dauhá obývá zhruba 1,3 milionu lidí.
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Státy s největším příjmem 
na hlavu (2016, v dolarech  
dle parity kupní síly)

země suma

Katar 129 726

Lucembursko 101 936

Singapur 87 082

Brunej 79 710

Irsko 69 374

Norsko 69 296

SAE 67 296

San Marino 64 443

Švýcarsko 59 275

Pramen International Gas Union

Největší světoví exportéři zkapalněného zemního 
plynu (LNG) 2015

země v milionech tun podíl na světovém trhu (v %)

Katar 77,8 31,8

Austrálie 29,4 12

Malajsie 25 10,2

Nigérie 20,4 8,3

Indonésie 16,1 6,6

Pramen Global Finance Magazine
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Tvář dne 

 Jestli se nevypořádáte 
s korupcí na všech úrovních, 
investoři na Ukrajinu nedorazí,

řekl na summitu Ukrajina–EU 
předseda EK Jean-Claude Juncker
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Přezbrojování 
Před politickými stranami 
visí magické datum 15. srpna. 
V ten den musejí všechny 
politické subjekty, co se chtějí 
účastnit sněmovních voleb, 
odevzdat svoje kandidátky. 
V partajích to vře a na posled-
ní chvíli přezbrojují.

První je TOP 09, jejíž 
celostátní volební výsledek je 
fatálně závislý na počtu hlasů 
v Praze. Pokud nezíská nad 
dvacet procent, je její další 

parlamentní pozice ohrožena. 
Předseda Kalousek to dobře ví, 
a proto také jsou na kandidát-
ce esa typu čestného předsedy 
Schwarzenberga nebo blogge-
ra Feriho. 

Poslední průzkumy však 
ukázaly ještě něco jiného. 
V Praze dochází k přelévání 
městských liberálů mezi 
topkou a Piráty. V jistém 
smyslu jde o spojené nádoby, 
kde úspěch jednoho bude ne-
úspěchem druhého a naopak. 
Věčně manévrující šéf topky 
Kalousek přišel s poslední 
variantou, jak přetáhnout tuto 
voličskou skupinu – pozval 
na kandidátky TOP 09 Bursí-
kovy zelené z Liberálně ekolo-
gické strany. Má to být světlice, 
co v Praze ozáří uvadající logo 

TOP 09 se směrovkou pro 
všechny mladé a nezávislé.

Vře to i v KDU-ČSL, která 
se zapletla do iracionální 
dvoukoalice se STAN. Skupina 
kolem předsedy Bělobrádka 
odmítá uznat, že šlo o chybný 
postup, který ji může stát par-
lamentní křesla. S velkou prav-
děpodobností nakonec přece 
jen dojde k rozpadu dvoukoa-
lice a vytvoření jiného modelu 
předvolební spolupráce. 

V tichosti přezbrojuje také 
hnutí ANO. I když se o tom pří-
liš nepíše, tak dobrá polovina 
dnešního poslaneckého klubu 
(47 mandátů) se na kandidátku 
nedostane nebo bude na nevo-
litelném místě. 

Na rozdíl od tradičních 
stran neexistují v ANO de-

mokratické primárky, kde se 
na základě vnitrostranické 
soutěže vybírají kandidáti. 
O pozicích rozhodují krajští 
bossové, ale rozhodující slovo 
má podle stanov předseda 
hnutí Babiš, který už týdny 
posunuje s figurkami nahoru 
a dolů. 

Navíc se mu podařilo mezi 
všemi kandidujícími „anoisty“ 
vyvolat očekávání, že se mož-
ná do 15. srpna usměje štěstí 
i na ně a budou rozhodnutím 
předsedy hnutí vyneseni 
na volitelné místo. Tahle moti-
vace je důvodem, proč se nikdo 
z „odkloněných“ poslanců 
výrazněji neozývá. 

V tom je výhoda i nevýhoda 
netradičních stran. Ty tradiční 
se mohou dovolávat dodržo-

vání demokratických pravidel 
při výběru na kandidátky. 
Jinak řečeno, zvítězil jsi v sou-
těži mezi ostatními? Náleží ti 
přední pozice. 

V těch netradičních typu 
ANO nebo Okamurovy SPD je 
rozhodující hlas jednoho člo-
věka, který je absolutním pá-
nem nad politickým osudem 
všech adeptů na poslanecká 
místa. Tenhle demokratický 
skluz hodně připomíná reálie 
v autoritativních režimech 
typu Ruska nebo Turecka. 

Z logiky fungování těchto 
stran vyplývá, že podobné 
utahování šroubů nás čeká 
i po volbách v celé veřejné 
sféře. 

Autor je komentátorem Reflexu

Komentář

Bohumil Pečinka
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Minirecenze

FILM

Pěkně blbě

(Režie: Michael Sho-
walter)
Romance (jako) ze 
života. Pákistán-
ský herec, scenárista a komik Kumail Nanjiani 
známý pro svou roli Dineshe v ceněném seriálu 
HBO Silicon Valley hraje sám sebe. Autobiogra-
fické rysy oslabují překvapení, jak tato ne zcela 
konvenční žánrovka dopadne. Zároveň vyvrací 
pochyby o zvratu v podobě záhadné nemoci 
a kómatu, které dopřeje Kumailovi dostatek 
času přiznat své city sobě i své konzervativní 
muslimské rodině. Film podle zážitků svých sce-
náristů disponuje větší realističností, otevřeností 
a propracovaností postav. Vzhledem ke svému 
specificky americkému stylu humoru Pěkně blbě 
funguje o dost lépe jako romance než komedie, 
ani to ale není zas tak málo.

Iva Přivřelová

KNIHY

Lee Child: Večerní škola

(Vydal: BB art)
V jedenadvacátém příběhu se 
Child vrací, stejně jako tomu bylo 
v Posledním sbohem, do minu-
losti svého hrdiny Jacka Reache-
ra, tedy do doby, kdy ještě sloužil 
jako vojenský policista. Hrdinu čeká špionská 
hra odehrávající se v mnohem širším měřítku, 
než na jaké jsou čtenáři u autora zvyklí. Namísto 
vyšetřování na malém městě pomocí neortodox-
ních metod autor napsal příběh z devadesátých 
let, založený na snaze odhalit chystaný terori-
stický útok. Child ani tentokrát neztratil nic ze 
svého mistrovství, hrdina děj táhne kupředu 
spolehlivě i ve své mladší verzi. Přesto ale odklon 
od nastaveného směru série knize spíše škodí, 
než aby jí pomáhal – o příliš rozvleklém tem-
pu vyprávění nemluvě. Chystaný román The 
Midnight Mile snad vylepší skóre hrdiny i jeho 
stvořitele.

Martin Stručovský

Tajný deník  Hendrika Groena

(Vydalo: nakladatelství XYZ)

Sarkasmus, sžíravá ironie 
a schopnost dělat si ze sebe 
a ze stáří legraci, to jsou hlavní 
atributy knihy, v níž se 83letý 
důchodce rozhodne užít každého 
dne, který mu ještě zbývá, s vědomím, že to má 
za pár. Popisuje neradostné poměry a vztahy 
v domově důchodců, založí s několika dalšími 
aktivními staříky klub Staří-ale-ne-mrtví a snaží 
se zpestřit svůj život v podmínkách hořkého ži-
voření a nemocí, jež stáří přináší. Hendrik Groen 
je pseudonym nizozemského autora, o němž se 
neví ani to, kolik mu je let. Ať už je autorem kdo-
koli, je příběh vyprávěn zasvěceně a se znalostí 
problematiky stáří, a především s obdivuhod-
ným humorem.

Zuzana Dorogiová

n Biografie Jaroslava 
Riedela Plastic People 
a český underground je 
zatím nejúplnějším shr-
nutím jedné éry tuzem-
ské hudební scény, jenž se 
proslavila i v zahraničí.

Dušan Kütner

Pro ty, kdo sledují českou hudeb-
ní scénu, znamená značka Plastic 
People of the Universe synony-
mum pro celé undergroundové 
hnutí sedmdesátých a pozdějších 
let. Nejen kvůli své nezávislé 
apolitické tvorbě, ale i represím 
ze strany tehdejšího komuni-
stického totalitního režimu se 
zapsalo do tuzemských dějin, 
dostává však značné pozornosti 
i v zahraničí. Zatím nejobsáhlejší 
kroniku skupiny vydal publicista 
Jaroslav Riedel.

Autor se kolem hudební 
neoficiální a alternativní scény 
pohybuje od konce osmdesátých 
let. Byl i spoluautorem pověstné 
knihy vydané těsně po revoluci 
Excentrici v přízemí mapující 
kapely „druhé kultury“ předlisto-
padové éry.

Letité kontakty umožnily 
Riedelovi během dalších pěta-
dvaceti let absolvovat více než 
pět desítek rozhovorů v čele 
s hlavními představiteli českého 
undergroundu Mejlou Hlavsou, 
Ivanem Magorem Jirousem, Svá-
ťou Karáskem a dalšími.

Výsledkem je zatím nejdůklad-
nější, pětisetstránková studie 
s obsáhlými přílohami včetně 
soupisu nevydaných nahrávek 
a dalších rarit týkající se nejen 
PPU, ale celého českého under-
groundu a spřízněných kapel 
jako Aktual, Umělá hmota či DG 

307 i jejich „novovlnných“ násle-
dovníků jako Půlnoc či Garáž.

Samozřejmě, autor nemohl 
pominout provařená a mno-
hokrát omletá témata vzniku 
kapely, procesů sedmdesátých 
let, zásahů typu koncert v ji-
hočeském Rudolfově, věznění 
hlavních zástupců kapely i celé 
scény, propojování s Chartou 77, 
postupnou emigraci členů PPU 
i letité a marné snahy o zlegalizo-
vání činnosti kapely.

Neocenitelným přínosem celé 
studie je ale její téměř vědecká 
forma. Kniha zahrnuje množství 
reprodukcí archivních materiálů 
od ručně psaných kronik, které si 
členové Plastiků vedli, po desítky 
stran policejních záznamů o vý-
sleších a rozsudcích o mnohamě-
síčních nepodmíněných trestech, 
které se za svou snahu stát jinde 
než v oficiální „první kultuře“ 
mnohým z protagonistů dostalo.

Riedel navíc udržuje od glo-
rioly celé kapely odstup. Dává 
často prostor i hlasům, které sice 

oceňovaly společenský přínos 
kapely pro pocit svobodného my-
šlení v tehdejším socialistickém 
Československu, ale nebyly příz-
nivci občas až velmi amatérského 
projevu PPU. Stejně s odstupem 
popisuje rozpad kapely na konci 
osmdesátých let, kdy se Hlavsa 
rozhodl koncertovat s veřejně 
vystupujícími kapelami Garáž 
a Půlnoc, což někteří bývalí čle-
nové Plastiků považovali za jas-
nou kolaboraci s režimem.

Každopádně je kniha význam-
ným svědectvím o pronásledová-
ní členů nezávislé, alternativní 
„druhé“ kultury v době, kdy opět 
členové vedení komunistické 
strany vykřikují něco o tom, že 
socialismus a demokracie se 
nevylučují. Vylučují. Příběh PPU 
to dokazuje opět velmi jasně.

Důkladná kronika
českého undergroundu

Tipy

HBO • pondělí 03.00

HRA O TRŮNY VII

Startuje sedmá řada 
kultovního seriálu HBO Hra 
o trůny založená na fantasy 
George R. R. Martina. 
Opakování prvního dílu 
očekávané série nabídne 
HBO i v pondělí ve 20.00.

ČT art • sobota 21.50

AMERIKA

Drama Vladimíra Michálka 
z roku 1994 podle novely 
spisovatele Franze Kafky. 
Hlavní role vytvořili Martin 
Dejdar, Jiří Schmitzer a Jiří 
Lábus, který za ni získal 
i Českého lva.
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Jaroslav Riedel: Plastic People 
a český underground

Vydalo: Nakladatelství Galén
Hodnocení: 90 %

FENOMÉN. Undergroundová scéna v čele s Plastic People of the Universe 
se stala fenoménem, kterému se dostalo značné pozornosti i v zahraničí. 
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n Hlavním mottem no-
vely je prostředí stále 
těžce segregovaného 
jihu USA na počátku 
šedesátých let očima 
dvanáctileté dívky.

Ibby se převlékla a sešla 
dolů. Našla tam desítku žen 
v uniformách služebných, jak 
pobíhají kolem piknikového 
stolu na zadní verandě. Byla 
tam s nimi i Queenie, stála 
stranou a mávala rukama 
jako rozhodčí. Doll se opírala 
o kuchyňskou linku, ruce 
měla založené na hrudníku 
a sledovala je.

„Co je to za lidi?“ ptala se 
Ibby.

Doll zkřivila ústa do stra-
ny. „Pamatujete, jak se paní 
Fannie ráno dívala do novin? 
Někdy celej den tráví s no-
sem zabořeným do papíru, 
vodhaduje pravděpodob-
nost, dává dohromady čísla. 
Dneska vodpoledne bude 
sedět ve svým voblíbeným 
křesle v přední místnosti 
a bude přilepená k televizi, 
aby se přesvědčila, že její tým 
vyhrál.“

„Tomu nerozumím.“
„Vidíte všechny ty ženský 

u piknikovýho stolu? Jejich 
zaměstnavatelky by za žád-
nou cenu nepřipustily, aby 
je tu někdo viděl, tak posílají 
služky. Ženský, co žijou 
v těch vobrovskejch domech 
na Prytania Street, je sem 
dvakrát tejdně posílají, aby 
si vsadily u pana Henryho.“ 
Doll ukázala na jediného 
muže, který škrábal 
do zápisníku.

„Pan Henry 
dělá pro pana 
Salvatora, 
kterej vlastní 
malej vobchod 
na Garfield 
Street. Kromě 
toho, že rozváží 
potraviny, s sebou 
každej den bere 
tikety, aby si u něj místní 
ženy mohly sázet. Je vlastně 
takovej bookmaker.“

„A to je špatné?“
„Ne, zlato. To je dobrý. 

Zvlášť když je do toho zapo-
jená paní Fannie. Víte, paní 
Fannie má dobrou pověst. 
Má spoustu informací. Ví, 

na koho si vsadit. Vydělala 
si tak spoustu peněz. Lidi se 
vo tom dozvěděli. Tak sem 
začali chodit a chtěli po paní 
Fannie rady.“

„Na co sázejí?“
„Panenko skákavá, zlato, 

na spoustu věcí. Koně, psy, 
fotbal. Kdo vyhraje příš-
tí volby. Kdy přijde první 
hurikán. Teď zrovna sází 
na koně, baseball, Wimble-
don, olympijskou kvalifikaci 
a pár golfovejch turnajů. 

Vaše babička kurzy 
vodříkává zpamě-

ti. Takže každý 
ráno, když se 

na naší pří-
jezdový cestě 
na červeným 
kole vobjeví 
pan Henry, 

všichni se že-
nou k zadním 

dveřím. Proto 
taky paní Fannie 

tak pospíchala, aby se 
voblíkla. Věděla, co přijde.“

Ibby ukázala na dav žen. 
„Fannie je tam venku?“

„Přesně tak. Přímo upro-
střed, sedí u piknikovýho 
stolu a křičí na pana Henryho 
svý sázky. Je to taková malá 
hra, co ráda hraje.“

„Baltimore proti New 
Yorku, tři jedna,“ prohlásila 
Fannie.

„Co to říkala?“ ptala se 
jedna z ženských.

„Philly,“ odpověděla jí jiná.
„Ne, Baltimore,“ řekla 

další.
„Paní Fannie svý sázky dik-

tuje jenom panu Henrymu, 
aby to nesplet,“ pokračovala 
Doll. „Ale ty ženský musí po-
zorně poslouchat, aby přišly 
na to, co to panu Henrymu 
říká. V půlce případů to sple-
tou, ale i tak si vedou celkem 
dobře.“

Fannie nechala ostatní 
ženské, aby se mezi sebou 
hádaly, a pak nadiktovala 
další sázku. „Emerson proti 
Stolleovi, tři jedna na sety 
ve finále.“

„Kdo?“ ptala se jedna z žen.
„Pšt, když budeš pořád 

kecat, Millie, nic neuslyším,“ 
okřikla ji další.

Doll zavrtěla hlavou. „Ty 
paničky jsou šťastný, že si 
sázením přivydělají něja-
ký peníze, protože si za ně 
můžou koupit ty pěkný 
šatičky a botičky, který sice 
chtěj, ale manželé jim na ně 
nechtěj dát peníze. A tyhle 
ženský v uniformách? Ty 

jsou spokojený, protože si 
přivydělají pár babek, vony si 
totiž vsázejí i vlastní peníze. 
A všichni jsou šťastný.“

Ibby s Doll se dívaly, jak se 
ženy dohadujou jedna přes 
druhou. Chudák pan Henry 
si zapisoval, co mu Fannie 
řekla, ale čas od času ji i on 
musel poprosit, aby mu sáz-
ku zopakovala.

„Copak jste to říkala?“ 
znejistěl pan Henry.

„Že Broncos přetáhnou 
Billyho Lotta z Patriotů.“

Pan Henry přikývl a ještě 
něco si zapsal.

Doll vzdychla. „Paní 
Fannie na těch sázkách dost 
vydělává. Všichni vo tom ví. 
Dokonce u nás před pár dna-
ma byla i policie a zajímali se 
vo tipy. Když se u nás poprvý 
vokázaly modrý uniformy 
a zaklepaly nám na dveře, 
byla sem z toho strachy bez 
sebe, ale teď už sem si zvykla. 
Teda většinou.“

Pak panu Henrymu ze 
všech strany cpaly pení-
ze. Rozhlížel se, snažil se 
zapamatovat, kdo mu co dal, 
a pokaždé, když to udělal, tre-
fil hlavou jeden z plastových 
pytlíků, co visely z trámů. 
Pořád se houpaly a trefovaly 

ho do obličeje, i když už se 
po nich snad tisíckrát ohnal. 
Vzal peníze, ohnal se, vzal 
peníze, ohnal se. Ibby musela 
potlačovat hihňání.

Pak pan Henry zvedl ruce 
do vzduchu. „Prosím, dámy, 
jedna po druhé. Já vám 
neuteču.“

Doll ukázala na verandu. 
„Kdykoli se tu pan Henry 
vobjeví, jsou jako mouchy 
na tapetě. Některý z nich jsou 
pěkně vypasený,“ hihňala se 
Doll.

„Už pro mou babičku 
pracuješ dlouho?“ zajímala 
se Ibby.

„Když sem byla asi ve va-
šem věku, chodívala sem 
sem žehlit. Pak sem musela 
nechat školy. Máma tvrdi-
la, že už stejně žádný další 
učení nepotřebuju. Říkala, 
že všechno, co potřebuju, je 
tady v domě.“ Doll zavrtěla 
hlavou.

Ibby v jejím hlase vycítila 
lítost. „Jak dlouho u Fannie 
pracuje Queenie?“ zajímala 
se Ibby.

Doll se zastavila, utrhla 
květ z keře azalky a prohlí-
žela si ho. Pak ho hodila přes 
plot domu, před kterým stály.

„Už je to dávno. Je součást 
domu.“             Redakčně upraveno

Jak sázet na koně či Wimbledon
LAURA LANE MCNEALOVÁ: CUKROVÁ PANENKA

O knize

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

Tento týden představujeme 
úspěšný debut Laury Lane 
McNealové Cukrová panenka 
(Dollbaby) vydaný pod 
značkou Ikar.

Na co sázejí?
Panenko skákavá. Na

spoustu
věcí. Koně, psy, fotbal. Kdo 

vyhraje volby, kdy přijde
hurikán. Teď zrovna na

Wimbledon.
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Zažila vaše společnost něco významného?
Pište nám na lidee15@cninvest.cz

HEZČÍ KLOKÁNEK. Desítka dobrovolníků z olomoucké pobočky společnosti Provident Financial se 
vydala do tamního Klokánku, aby pomohla se zkrášlením vnitřních i venkovních prostor. Zaměstnanci 
umyli okna, vymalovali vstupní halu a zútulnili dvůr, na kterém vysadili nové okrasné květiny. Kloká-
nek dostal od Providentu také šek v hodnotě sedmi tisíc korun, které byly použity na nákup barev, 
květináčů a dalších potřebných věcí.

OSLAVA KULATIN. Realitní 
a investiční skupina Lekvi 
Group letos slaví deset let 
působení na českém trhu 

s rezidenčními a komerčními 
nemovitostmi. Při této příleži-
tosti uspořádala v prostorách 

projektu Central Park Praha 
neformální garden party pro 

několik desítek hostů ze širo-
kého spektra developerských, 

stavebních nebo investičních 
společností. Narozeninový 

dort slavnostně rozkrojili 
(zleva) majitel a zakladatel 

Lekvi Group Victor Lekhman 
a jednatel a výkonný ředitel 

Firaz Muinov.

ŠKOLKA OD DEVELOPERA. V rámci rezidenčního projektu Nové 
Chabry vznikla Mateřská škola Beranov. Slavnostní předání do uží-
vání obce se uskutečnilo na konci června. Během letních prázdnin 
čekají budovu ještě finální úpravy. V září školka přivítá 72 dětí. 
„Díky dlouholetým mezinárodním developerským zkušenostem 
víme, že jednou z podmínek úspěšného developmentu je zajistit 
také občanskou vybavenost tak, aby se v místě dobře žilo nejen 
novým, ale i stávajícím obyvatelům,“ uvedl ředitel společnosti Star 
Group Tal Grozner (na snímku první zleva) s tím, že celkové nákla-
dy na vybudování mateřské školy přesáhly 25 milionů korun.

JASNÁ VOLBA. 
Herečka Aňa 

Geislerová miluje 
silné motory 
a velká auta. 

I proto si na své 
cesty zvolila ex-

kluzivní vůz BMW 
X5 xDrive30d. 
Své zcela nové 
BMW převzala 
z rukou gene-

rálního ředitele 
společnosti Invelt 

Pavla Baštáře 
v pražském auto-
salonu ve Stodůl-

kách. Fo
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ADAM SEBASTIAN  
HELCELET  
& DENISA ROSOLOVÁ

ODVÁŽNÝ ATLETICKÝ 
PÁR VE FOTOGALERII

Už dnes 
v deníku
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Ty dvě dívky byly typické 
batůžkářky z Nizozemska. 
Vzdělané, přátelské a o hla-
vu větší než většina lidí 
kolem. Cestovaly na východ 
od města Arequipa, dolů 
a pryč z peruánských And. 
Ochotně radily backpacke-
rům cestujícím v opačném 
směru do hor. Ale když do-
staly otázku na kaňon Colca, 
odpověděly s podezřelou 
vyhýbavostí. „Jo, slezly jsme 
do něj, byl to třídenní trek. 
Podruhé už bych nešla,“ 
řekla ta výřečnější a uhnula 
očima s výrazem člověka, 
který kdesi potkal belze-
buba a už se moc nechce 
k tomu zážitku vracet. „Však 
uvidíte,“ dodala záhadně 
a pak na sebe s kamarádkou 
s pochopením pokývaly 
a zamumlaly cosi o závrati 
a padání do hlubin.

Kdo do nitra And dopu-
tuje, postaví se na kolmou 
hranu monumentálního 
kaňonu a zkusí shlédnout 
dolů, kde si razí cestu řeka 
Colca, pochopí. Tenhle sráz 
byl dlouho považován za vů-
bec nejhlubší kaňon světa. 
Až nedávno vědci zmapovali 
ještě daleko hlubší kaňon 

Yarlung Tsangpo v nejodleh-
lejší části Tibetu. Na rozdíl 
od něj se už ale peruánský 
Colca stal vyhledávaným cí-
lem cestovatelů, kteří mohou 
po několika různě nároč-
ných stezkách sestoupit až 
na dno. A někdy si přitom 
sáhnou i na to svoje dno.

PO ČERNÉ SJEZDOVCE
Kaňon se táhne v délce 
několika desítek kilometrů. 

Dobrým výchozím místem 
pro pěší výpravu je vesnice 
Cabanaconde, která leží 
uprostřed nejdramatičtější 
scenérie. Sestoupit do ka-
ňonu odtud lze po několika 
stezkách. Ta nejkratší, ale 
zároveň nejprudší vede dolů 
do místa nazvaného pří-
značně „Oáza“, kde v sevření 
suchých skal skoro zázračně 
přežívá zelený ostrůvek s pár 
stromy a bungalovy, v nichž 
lze přenocovat.

Přímočará cesta k Oáze 
ovšem není nic pro lidi, kteří 
trpí závratí. Strmý svah má 
v některých místech sklon 
přesahující 70 stupňů. 
Řečeno terminologií českých 
lyžařských sjezdovek, tohle 
je ta černá. Ta nejčernější 

černá. Z hlediska psychiky 
je náročnější jít dolů než 
nahoru, protože se člověk 
neustále dívá do rozevřené 
přírodní mordy pod sebou. 
Tohle je asi největší výzva, 
jakou lze ještě řadit mezi 
běžný horský trekking. Os-
třejší sklon už patří někam 
do sféry horolezectví nebo 
snad parašutismu.

STRACH MÁ MALÉ OČI
Méně strmé, leč zas podstat-
ně delší jsou trasy sestu-
pující do kaňonu oklikou. 
Ať už jde o stezku vedoucí 
k vesničce San Juan de 
Chuccho nebo o několik tras 
směřujících k mostku na dně 
kaňonu, u nějž jsou k vidě-
ní horké prameny chrlící 
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Kaňon Colca je ultimátním 
testem na závrať

n Donedávna byla 3,5 kilometru hluboká prů-
rva v peruánských Andách považována za nej-
hlubší kaňon světa. O prvenství ji sice nová 
měření připravila, sestup na dno po strmých 
stezkách ale zůstává krajní výzvou pro turisto-
vu fyzičku i pro jeho strach z výšek.

VYFOTIT DRAVCE. Turisté 
zkoušejí spatřit kondory 
s rozpětím křídel přes tři 
metry nejčastěji z vyhlídky 
Cruz del Condor. Lepší je 
ale najít si odlehlejší místo.

bublající vodu přímo do řeky 
Colca.

I pohled na tyto mírnější 
stezky však zpočátku může 
vzbudit obavy. Funguje tu 
jistý optický klam. Proto-
že v Andách často chybí 
měřítko, stezky se zdají ještě 
užší, než ve skutečnosti jsou. 
Z dálky to tudíž vypadá, 
že turista bude balancovat 
na tenounké římse a každý 
chybný krok stranou bude 
hned potrestán pádem 
do strže.

Strach má ovšem velké 
oči. V tomto případě vlastně 
malé. Po prvních nejistých 
krocích začne výletník 
zjišťovat, že stezky jsou 
ve skutečnosti dostatečně 
široké, mnohde i výrazně 
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přes metr. To by mělo bohatě 
stačit pro pohodlnou chůzi. 
Jak ale přesvědčit mozek, že 
o nic nejde. Na metr širokém 
chodníku ve městě se asi 
člověk nebojí, že uklouzne 
a spadne do vozovky. Když 
je ale vedle stezky ostrý 
kilometrový sráz, najednou 
takhle úvaha moc nepo-
máhá. Turista se zastydí, 
až když potká uprostřed 
nejkrkolomnější pasáže sta-
rou indiánku, která si vede 
osla obloženého těžkými 
pytli. Oba si to po drolivém 
kamení štrádují suverénně 
a v klidu, jako by šli na pro-
cházku anglickým parkem.

STO METRŮ UŽ SE NĚJAK SKOČÍ
Závrať mizí úměrně tomu, 
jak se chodec dostává 
blíž a blíž ke dnu kaňonu. 
A znovu tu psychika funguje 
dost šálivě. Když už je řeka 
detailně v dohledu a zbývá 
překonat posledních sto 
nebo dvě stě metrů převý-
šení, ještě před chvílí malé 
dušičce turistově najednou 
otrne. Člověk začne přeska-
kovat z kamene na kámen 
s bravurou kamzíka v nej-
lepších letech. Po překonání 
nejvyšších pater kaňonu 
získává iluzorní dojem, že 
v téhle výšce už je přece ze 
šlamastiky venku. 

Jaksi pozapomene, že 
pádem ze stometrové výšky 
se lze zabít stejně důkladně 
jako z kilometru. Stezky jsou 
navíc mnohde zpřetrhány 
sesuvy půdy nebo kamení, 
takže je potřeba improvizo-
vat. Smrťáky jsou tu časté. 
Loni zahynulo v Colce něko-
lik lidí, když oblast zasáhlo 
zemětřesení o síle 5,4 stupně 
Richterovy škály.

ZEMĚDĚLSTVÍ PRO HOROLEZCE
Sestupem na dno pro některé 
turisty příběh končí. Ti línější 
si totiž mohou domluvit 
na zpáteční cestu odvoz 
terénním vozem, protože 
je sem z méně strmé strany 
kaňonu přivedena klikatá, 
prašná silnice. Ten pravý 
zážitek si ale z Colcy odnese 
člověk, který si poctivě 
vyšlápne i cestu nahoru. Pro 
horolezce je to sotva rozcvič-
ka, pro běžného smrtelníka 
mezní test fyzičky. Zejména 
pokud je natolik pošetilý, aby 
podnikl sestup do kaňonu, 
jeho průzkum a pak i návrat 
nahoru během jediného dne. 
To znamená během několika 
hodin překonat převýšení 2,5 
kilometru. Navíc v náročném 
terénu, na ostrém slunci 
a v nadmořské výšce kolem 
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S hloubkou až šest kilometrů 
a délkou přes 500 kilometrů 
je podle současných měření 
suverénně největším 
kaňonem světa koryto řeky 
Yarlung Tsangpo v Tibetu 
( jde o tibetské jméno pro 
řeku Brahmaputru). Než došlo 
k podrobnějšímu zmapování 
tohoto regionu, přetahovaly 
se do devadesátých let o post 
nejhlubšího kaňonu dvě 
oblasti v Peru. Vedle Colcy to 
bylo koryto řeky Cotahuasi. 
Podle různých měření si místní 
lidé pro oba kaňony nárokují 
hloubku přes 3,5 kilometru, 
což je například dvojnásobek 
oproti Grand Canyonu 
ve Spojených státech. S čísly 
se ale dost žongluje a různé 
zdroje udávají odlišné 
informace i proto, že označení 
„nejhlubší“ je dobrou 
reklamou pro cestovní ruch. 
Nutno také zdůraznit, že při 
treku na dno Colcy cestovatel 
samozřejmě nevychází 
z nejvyššího bodu krajiny. 
Například pokud sestoupí 
na dno kaňonu z vesnice 
Cabanaconde, překoná 
převýšení „jen“ 1200 metrů. 

Největší kaňon  
je v Tibetu

tří tisíc metrů, kde už Evro-
pan spolehlivě trpí horskou 
nemocí a lapáním po dechu 
marně hledá v řídkém vzdu-
chu víc kyslíku.

Výstup se vleče. Hory tu 
turistu škádlí klasickou 
zlomyslnou hrou, kdy se 
zdá, že támhle přece už už 
musí být konec stoupání, 
ale pak se ukáže, že za faleš-
ným vrcholkem se schovává 
další, pak další, pak ještě 
jeden. Nad čím zůstává 
v Colce rozum stát, je to, kde 
všude jsou indiáni schopni 
obdělat půdu. Na kdejakém 
rovnějším plácku tu hned 
založí políčko. Co na tom, že 
metr vedle zeje kilometrová 
propast. V místech, kde má 
cizinec tendenci málem se 
vázat radši na lano, místní 
Kečuové v poklidu pěstují 
kukuřici.

OPEŘENÉ LETADLO
Jednou z odměn za štrapáci 
může být cestovateli neče-
kané setkání se skutečným 
vladařem And. To tak člověk 
šlape s očima přibitýma 
na zem, aby volil nejbez-
pečnější cestu terénem, 
když se přes něj zničehonic 
přežene velký stín zhruba 
ve tvaru letadla. Pohled 
vzhůru odhalí, že se nejedná 
o zbloudilý dvouplošník, ale 
že tu kousek nad svahem 
přelétá majestátní kondor 
andský. Tenhle pták má 
rozpětí křídel přes tři metry 
a region Colca je považován 
za jedno z nejlepších míst 
k jeho pozorování. Většina 
turistů ovšem dojede jen 
na zprofanované vyhlídkové 
místo Cruz del Condor, kam 
se dá pohodlně dostat autem 
po frekventované silnici 

a kde je plno prodavačů su-
venýrů. Odtud jsou kondoři 
vidět většinou jen jako malé 
tečky kdesi v dáli. Není divu. 
Každý kondor, který si ale-
spoň trochu potrpí na sou-
kromí, se před davem turistů 
klidí někam do odlehlejších 
částí kaňonu.

Proto je právě na stezkách, 
kam se dá dostat jedině 
po svých, relativně dobrá 
šance dříve nebo později 
uvidět kondora zblízka. 
A jak to bývá, spatřit takové 
zvíře ve volné přírodě a v jeho 
přirozeném prostředí je po-
svátný moment, jaký žádná 
zoologická zahrada s voliérou 
nikdy nemůže nabídnout.

NESTÁT SE ZDECHLINOU
Mimochodem i přes svůj 
impozantní zjev se kondor 
spíš než dravým lovem živí 

konzumací mršin. Takže 
pokud nad vyčerpaným 
cestovatelem krouží příliš 
dlouho, je asi načase zamyslet 
se a přehodnotit síly. K tomu 
přiměje také nebezpečně 
rychle se blížící soumrak. 
Tma je na krku a u kraje ka-
ňonu se navíc stezka vytratí 
mezi kaskádami polí. Naštěstí 
se u cesty objeví jak kouzelný 
dědeček místní indián, který 
se vrací domů z pole a ochot-
ně poradí. „Kam že jdete, 
do Cabanaconde? To máte 
ještě nejméně hodinu tímhle 
směrem. A to jste dneska 
stihl slézt dolů k řece a ještě 
se hned vrátit? I vy turisti,“ 
kroutí hlavou stařík a usmí-
vá se nad pošetilostí bílých 
gringos. 

A gringo se vděčně vydá 
doporučeným směrem. 
Má jediné štěstí, že oblohu 
v těchto horách nezasa-
huje skoro žádné světelné 
znečištění. V nastalé noci tak 
na poslední úsek epické štra-
páce posvítí měsíc a hvězdy.

SESTUP. Obvyklým startem pro výpravu do kaňonu je svah u vesnice Cabanaconde.

ÚZKÉ STEZKY. Hlavně při pohledu z dálky vypadají cesty jen jako velmi tenké římsy.

Tomáš  
Stingl

Dvoustranu připravil
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HUDBA 
Festival Krásný ztráty 
v amfiteátru v Konopišti

Amfiteátr u zámku Kono-
piště na Benešovsku se 
dnes a zítra stane dějištěm 
druhého ročníku festivalu 
Krásný ztráty Live. Představí 
se na něm Michal Prokop 
s kapelou, Luboš Andršt se 
svým Blues Bandem, Michal 
Pavlíček se zpěvačkou 
Monikou Načevou či Michal 
Ambrož s omlazenou Hud-
bou Praha.

ZÁBAVA

V Náchodě bude pátý 
ročník pivobraní 

Masarykovo náměstí se 
v sobotu stane místem 
konání pátého Náchodské-
ho pivobraní. Největší letní 
náchodské akce se účastní 
celkem jedenáct pivovarů 
a minipivovarů a několik 
desítek jejich značek. Na ná-
vštěvníky čekají koncerty 
Barbory Polákové, UDG nebo 
Michala Hrůzy i atrakce pro 
děti a dospělé.

GASTRO

Tvarůžkové hody 
v Hanáckém skanzenu

Další Tvarůžkové hody 
připravil na sobotu Ha-
nácký skanzen v Příkazích 
na Olomoucku. Součástí 
akce věnované tradiční 
místní pochoutce vyráběné 
v nedalekých Lošticích jsou 
i drobné ukázky řemesel či 
zábava pro děti typu skákání 
v pytlích a pohádky. V průbě-
hu dne bude k poslechu hrát 
cimbálová muzika Okybača.

HISTORIE

Hrrr na ně! aneb 
Husité na Vítkově

V sobotu se na pražském 
Vítkově uskuteční další 
ročník středověké slavnosti 
nazvané Husité na Vítkově. 
Akce se koná při příležitosti 
597. výročí bitvy, v níž husité 
pod vedením Jana Žižky 
z Trocnova porazili křižácká 
vojska v čele se Zikmundem 
Lucemburským. Na návštěv-
níky čeká rekonstrukce bitvy 
i další spřízněný program.

FESTIVAL

České hrady 
odstartují na Točníku

Série letních víkendových 
hudebních festivalů České 
hrady odstartuje dnes na Toč-
níku na Berounsku. Dnes vy-
stoupí Vladimir 518, Richard 
Müller či Visací zámek, zítra 
pak Arakain s Lucií Bílou, 
Anna K, Mig 21 či Wohnout. 
Koncerty se posléze přesunou 
na Kunětickou horu u Pardu-
bic, do Švihova, Rožmberka, 
Bouzova či na Bezděz. /duk/
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OBŘÍ PLEJTVÁK. 
Natural History 
Museum v Londýně 
odhalilo rekon- 
struovanou kostru 
největšího současné-
ho žijícího živočicha 
na světě plejtváka 
obrovského dorůsta-
jícího délky až 
33 metrů a váží-
cího přes dvě stě 
tun. Vědci zároveň 
pořídili jeho 3D sken 
pro vědecké účely 
dalším kolegům 
z oboru.
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