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 CZK/EUR • 26,125 /–0,040 Kč       CZK/USD • 22,140 / +0,020 Kč       PX • 1031,33 / –0,23 %       EURO STOXX 50 • 3440,17 / –0,45 %       ZLATO • 1286,65 $ / +0,19 %

Černouhelná společnost, jež je od loňského května v úpadku, díky  
rostoucím cenám uhlí dosáhla v pololetí zisku 2,28 miliardy korun. 
Od jara přijala 120 nových horníků. Stát kvůli posunu termínu schvalování 
reorganizačního plánu převezme těžaře později, než očekával. BYZNYS / str. 4

Úřad řeší Zemanovy 
krajské cesty
Instituce dohlížející na hos-
podaření stran a uchazečů 
o úřad hlavy státu trvá 
na tom, že cesty prezidenta 
po krajích jsou součástí 
jeho volební kampaně. Hrad 
to nadále odmítá. str. 2

Průmysl by rád přitáhl 
pracovníky ze Srbska
Nedostatek lidí v auto-
mobilovém průmyslu by 
mohl pomoci řešit nábor 
v Srbsku. Navrhuje to Hos-
podářská komora s tím, 
že by byl pro balkánskou 
zemi zaveden obdobný 
zrychlený režim zaměst-
návání, jaký už využívají 
Ukrajinci. str. 5

Walmart s Googlem 
vytáhly proti Amazonu
Americká síť obchodních 
domů Walmart se spojí se 
společností Google. Spo-
lečně chtějí zaujmout vý-
znamné postavení na trhu, 
kde zákazník nakupuje 
on-line pomocí svého 
hlasu. Na tomto poli dosud 
dominuje největší interne-
tový obchod světa Amazon 
Jeffa Bezose. str. 6
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Rozhádané Kersko
Zatímco část obyvatel slavného 
lesního městečka pečuje 
o Hrabalův odkaz a přitahuje 
tím zájem návštěvníků, jiní si 
na nové pořádky stěžují.

REPORTÁŽ

str. 12–13

Autobusem  
po Evropě
Největší konkurencí 
je pro nás individuální 
automobilismus, říká 
zakladatel FlixBusu 
André Schwämmlein.

ROZHOVOR
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JÁN SIMKANIČ:

Je moc dobře, že je prezident 
zase schopen pohybu. Pro 
mentální očistu země je lepší, 
když ve volbě prohraje, než 
aby odstoupil předem.

twitter.com/e15news
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Máme se na co těšit
Za dva měsíce bude po sněmovních volbách. 
Za pět měsíců a tři dny i po prezidentských 
volbách. Kdoví, co všechno se do té doby ještě 
dozvíme. O jednotlivých kandidátech. O hrozbách, 
před kterými potřebujeme ochránit. A zejména 
o tom, co všechno rozhodně v žádném případě 
není předvolební kampaň. 

Takzvaná inkluze na školách bude jen letos 
stát o 400 milionů korun víc, než se čekalo, příští 
rok dokonce o 2,5 miliardy. Odpůrci společného 
vzdělávání dětí to zbrkle komentují slovy o rozha-
zování peněz nebo o hroucení inkluze. Dokonce 
některé demokratické politické strany slibují, že 
financování podpory pro potřebné děti po volbách 
zruší. Chyba. Velký zájem o podporu je důkaz, že 
je to potřebný projekt. Drtivá většina dětí, kterým 
podpora jde, byla v běžné základce už předtím. Ty 
miliardy, o kterých je řeč, jen ilustrují, jak velký 
dluh vůči nim a vůči jejich školám stát měl. 

Pětina dětí ve volném čase nesportuje. Nehýbou 
se ani čtyři hodiny týdně. Ukázala to studie Stát-
ního zdravotního ústavu. Zato třetina dětí tráví 
každý den víc než tři hodiny u televize, tabletu či 
počítače. Pětiletí v průměru 1,5 hodiny. Je to hroz-
ba pro veřejný zdravotnický rozpočet. Děti, které 
celé dny sedí nad tabletem, trpí častěji bolestmi 
hlavy, mají vadné držení těla, a to je jen začátek. 
Nejvyšší čas zavést ekonomické výhody pro ty, 
kdo se o zdraví sebe a svých dětí starají. Pak ať si 
každý dělá, co chce.

n Instituce dohlížející 
na hospodaření stran 
a uchazečů o úřad hlavy 
státu trvá na tom, že 
cesty prezidenta po kra-
jích jsou součástí jeho 
volební kampaně. Hrad 
to nadále odmítá.

Pavel Otto

Až termín konání prvního kola 
prezidentských voleb vyhlášený 
šéfem Senátu Milanem Štěchem 
na 12. a 13. ledna vyjde ve Sbírce 
zákonů, začne platit finanční 
limit, který může každý z kan-
didátů za kampaň utratit. Právě 
od tohoto data by si podle Jana 
Outlého z vedení Úřadu pro 
dohled nad hospodařením stran 
a hnutí měl prezident Miloš Ze-
man začít zapisovat do účetnictví 
výdaje za návštěvy krajů. Vyplývá 
to i z výkladu ministerstva vnitra. 
Hrad však nadále trvá na tom, 
že Zemanovy cesty součástí jeho 
volební propagace nejsou.

„V průběhu kampaně bude-
me výdaje všech kandidátů jen 
monitorovat, zkontrolovat jejich 
účetnictví můžeme až po vol-
bách,“ řekl deníku E15 Outlý.

Úřad vydal na svých interne-
tových stránkách stanovisko, 
co považuje za součást kampa-
ně. „V době od vyhlášení voleb 
do jejich ukončení se jakáko-
liv propagace 
kandidáta nebo 
volební agitace 
v jeho prospěch, 
zejména veřejné 
oznámení určené 
na jeho podporu, 
včetně jakékoliv 
doprovodné akce, 
za které se poskyt-
ne nebo obvykle 
poskytuje úplata, 
považuje za voleb-
ní kampaň,“ stojí 
ve stanovisku. Prakticky totožný 
výklad je i na webu vnitra.

„Když to zjednoduším, každé 
setkání prezidenta s občany, kde 
prezentuje své názory, postoje či 
stanoviska, je kampaní. Neplatí 
to jen při oficiálních projevech 

pronášených při významných 
událostech, výročích či státních 
svátcích,“ vysvětlil Outlý. 

Připomněl, že i když návštěvy 
regionů patří v Česku k tradici 
prezidentského úřadu, jsou nyní 
konfrontovány jak s přímou 
volbou, tak s kontrolou nákladů 
kampaně. Ty mohou v případě, 
že se kandidát zúčastní druhého 

kola, dosáhnout 
maximálně 50 mi-
lionů korun. „To 
dříve nebylo. Když 
prezident do krajů 
v době kampaně 
jezdit nebude, 
ušetří tím kompli-
kace úřadu i sobě,“ 
konstatoval Outlý. 
Nevylučuje však, 
že dodržování pra-
videl budou muset 
vyřešit až soudy.

Podle hradního mluvčího Jiřího 
Ovčáčka Zeman žádné cesty 
rušit nebude. „Konají se od zvo-
lení pana prezidenta na základě 
předvolebního slibu, nejde v žád-
ném případě o kampaň,“ řekl. 
 NÁZORY str. 10

Kampaň nebo tradice. 

Úřad řeší Zemanovy cesty 
Protagonisté dne

Jan SOLICH

ŠÉF OKD

Doug McMILLON

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI WALMART

Mark WAHLBERG

HEREC

Nahrály mu okolnosti v podobě 
růstu světových cen uhlí, ale 
problematicky hospodařící podnik 
dokázal dostat do černých čísel.

str. 4

Ve spolupráci s Googlem se rozhodl 
proniknout do výsostných vod Ama-
zonu, v nichž zákazník své objednáv-
ky při on-line nákupech diktuje.

str. 6

Americký Forbes je označil za nejlépe 
placeného herce na světě. K výdělku 
68 milionů dolarů mu pomohl napří-
klad film Táta je doma 2.

str. 14

Zápisník  
Adély Čabanové

„Každé setkání 
prezidenta s obča-
ny, kde prezentuje 
své názory, posto-
je či stanoviska, 
je kampaní,“ řekl 
Jan Outlý.

66 dní – 7. listopadu 
Poslední termín pro předložení přihlášek kandidátů na prezidenta  
a vznik kandidátova volebního výboru zodpovídajícího za financování 
jeho kampaně.

50 dní – 23. listopadu 
Poslední termín pro odstranění 
případných závad 
na přihláškách.

49 dní – 24. listopadu 
Rozhodnutí ministerstva vnitra 
o registraci či odmítnutí přihlášky.

16 dní – 27. prosince 
Začátek čtrnáctidenní lhůty, v níž budou mít 
kandidáti celkem pětihodinový prostor v České 
televizi a rozhlase. 

15 dní – 28. prosince 
Začne vydávání voličských průkazů voličům, kteří nebudou 
hlasovat v místě bydliště. 

3 dny – 9. ledna 
Termín pro dodání hlasovacích lístků voličům. 

12. až 13. ledna − První kolo volby prezidenta 

26. až 27. ledna − Druhé kolo prezidentské volby. Uskuteční 
se v případě, že žádný z kandidátů nedostane v prvním kole 
nadpoloviční většinu hlasů.

Kalendář prezidentské volby
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Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

Zábavný průvodce italským 
životním stylem s příměsí 
romantiky a dobr ého jídla

262633/510 inzerce

VE STANICI metra B Jinonice začaly opět stavět vlakové 
soupravy. Pražský dopravní podnik (DPP) dokončil kompletní 
rekonstrukci stanice, kam zatékala voda. Stanice byla uzavře-
na na začátku letošního ledna a vlaky jí projížděly. Náklady 
jsou odhadovány na asi 145 milionů korun.  Více E15.cz 

OPRAVA STANICE SKONČILA
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Policie spis 
k Čapímu 
hnízdu  
z rukou nedá

Členové sněmovního mandá-
tového a imunitního výboru, 
kteří mají poslancům dopo-
ručit postoj k žádosti policie 
o vydání poslanců Andreje 
Babiše a Jaroslava Faltýnka 
(oba ANO) k trestnímu stíhání 
v kauze Čapí hnízdo, budou 
do spisu moci jen nahlédnout. 
Jejich žádost o kopii spisu 
zamítlo krajské policejní 
ředitelství v Praze. Výbor 
dává doporučení sněmovně, 
zda má, nebo nemá poslance 
vydat. Věc zatím jen rozjed-
nal. Požádal o celý vyšetřo-
vací spis k Čapímu hnízdu 
i o informaci o dohledu 
nad vyšetřováním. Na další 
jednání, které se uskuteční 
příští středu, přizval Babiše 
a Faltýnka. Sněmovna bude 
o jejich vydání jednat na schů-
zi, která začne 5. září.  /čtk/

Nguyen Thuong Ly

Česká firma Liglass Trading 
CZ se s kyrgyzskou vládou 
definitivně dohodla na výstav-
bě kaskády vodních elektráren 
na řece Naryn. Zbývá už jen 
jeden háček. Podle kyrgyz-
ských médií běží od 4. srpna, 
kdy došlo k oficiálnímu 
schválení dohody, lhůta trva-
jící do poloviny září, během 
níž musí česká firma vyplatit 
ruské energetické společnosti 
RusGidro 37 milionů dolarů 
na koupi jejího podílu ve spo-
lečnosti Verchně-narynskije 
GES. Ta měla projekt původně 
na starosti. Pokud tak čeští 
podnikatelé neučiní, smlouva 
bude vypovězena.

Vyplacením Rusů by podle 
kyrgyzského prezidenta 
Almazbeka Atambajeva 
měla skončit kritika českého 
převzetí výstavby elektráren. 
V tamním i českém tisku se 

totiž objevily pochybnos-
ti, zda má železnobrodská 
společnost Liglass Trading 
zkušenosti a finance na tak 
velký projekt. Obrat firmy se 
pohybuje v řádu stovek tisíců 
korun, ale v Kyrgyzstánu při-
tom půjde o stovky milionů.

Firmu kyrgyzské straně 
doporučil prezident Miloš Ze-
man a jeho kancléř Vratislav 
Mynář. Společnost přitom 
není v odborných kruzích 
známá, ani Mynář sám prý 
předtím se zástupci firmy 
nikdy nemluvil. Za českou 
firmu lobboval prý jen proto, 
že jí chtěl pomoci.

Jednatel firmy Michael 
Smelík všechny pochybnosti 
odmítl. Firma už podle něj 
v Kyrgyzstánu proinvesto-
vala několik milionů dolarů 
a víc než milion musela složit 
v souvislosti s výběrovým 
řízením na prestižní zakázku.
 Více E15.cz

Liglass musí vyplatit 
ruskou společnost

http://praha.e15.cz/praha/novinky/konec-kodrcani-autobusem-v-jinonicich-zase-zastavuje-metro-podivejte-se-jak-dopadla-oprava-1336534
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/liglass-trading-ma-do-poloviny-zari-vyplatit-ruskou-spolecnost-zaplati-819-milionu-korun-1336543
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n Reorganizační plán 
OKD, který dnes pro-
jedná věřitelský vý-
bor, odmítá Citibank 
s tím, že poškozuje 
věřitele. 

Jan Stuchlík

Převzetí těžební společnosti 
OKD státním podnikem 
Prisko se odkládá. Podle 
původních představ vlády 
měla být transakce hotová 
v září. Jenže po podpisu 
kupní smlouvy insolven- 
ční soud posunul termín 
schválení reorganizačního 
plánu OKD z června na dne-
šek. Teprve poté, co záměr 
odsouhlasí věřitelé, se může 
roztočit kolotoč kroků, 
které skončí předáním akcií 
OKD státní firmě. 

„Dokončení transakce 
bude záležet na dalším 
průběhu řízení, jeho termín 
nelze nyní předjímat,“ uvá-
dí Filip Běhal, mluvčí minis-
terstva financí, rezortu, pod 
nějž Prisko spadá.

Na prodeji OKD státu je 
založen celý reorganizační 
plán. Stát má doly koupit 
za 79,5 milionu korun a po-
starat se o jejich postupný 
útlum, jehož náklady kupní 
smlouva vyčíslila na 4,9 mi- 
liardy korun. Nezajištění 

věřitelé se dočkají splace-
ní nejméně 0,35 procenta 
svých pohledávek. 

Navržený plán na po-
slední chvíli napadli právní 
zástupci Citibank, bankovní 
instituce, která hájí zájmy 
držitelů dluhopisů za deset 
miliard korun vydaných 
mateřskou společností 
NWR. Za splacení dlu-
hopisů ručí právě OKD. 
Insolvenční správce obří 
pohledávku popřel. Žalobu 
o její uznání začne soud 
řešit v listopadu.

Citibank namítá, že plán 
reorganizace poškozuje vě-
řitele, a zpochybňuje prodej 
státnímu Prisku. Uvádí, že 

OKD měla využít nabídky 
společnosti Alcentra, která 
je zároveň držitelem velké 
části zmíněných dluhopisů. 
Ta za odkup OKD nabídla 
540 milionů korun, ale 
vedení těžařské firmy je 
odmítlo. Alcentra napadla 
postup OKD také u Evrop-
ské komise.

Za předložený reorga-
nizační plán se postavil 
věřitelský výbor OKD. Dal 
si zpracovat ekonomický 
a právní posudek, jenž kon-
statoval, že záměr je dosta-
tečně kvalitní. Znalci také 
uvedli, že nabídky na koupi 
OKD od Alcentra a Priska 
jsou neporovnatelné, tudíž 

nelze prokázat tvrzení 
Alcentra, že OKD nevybralo 
nejvýhodnější nabídku. 

Citibank nejspíš nebude 
mít šanci zabránit schválení 
plánu reorganizace, i když 
už dříve požádala soud 
o přiznání hlasovacích práv. 
Podpořila to tehdy práv-
ním posudkem, že nároky 
majitelů dluhopisů vůči 
OKD jsou právoplatné podle 
anglického práva, jímž se 
dluhopisy řídí.  Na minu-
lých schůzích nicméně 
se stejnou žádostí nikdy 
neuspěla.

Po schválení reorgani-
začního plánu bude muset 
transakci posvětit také an-

Stát převezme OKD později
Prodej

• provozní část OKD koupí 
státní společnost Prisko 
za 79,6 milionu korun

• neprovozní závazky, na-
příklad deset miliard, jež 
žádají držitelé dluhopisů 
zaručených OKD, a pohle-
dávky za 24,5 miliardy 
korun za Zdeňkem Bakalou 
a bývalým vedením zbydou 
v samostatné společnosti

Útlum dolů

• konec 2018 – Důl Darkov, 
Důl Lazy

• 2021 – Důl ČSA

• 2023 – Důl ČSM

Konkrétní data budou záviset 
na novém majiteli, tedy státu. 
Financování útlumu zaručí 
Prisko.

Uspokojení věřitelů

• zajištěný věřitel Zeppelin 
získá 44,6 milionu korun

• nezajištění věřitelé dosta- 
nou minimálně 0,35 procen-
ta ze svých pohledávek, 
nejméně 9,6 milionu korun.

Plán reorganizace 
společnosti OKD

n OKD je v polovině 
roku skoro na dvojná-
sobku očekávaného 
provozního zisku 
za celý letošní rok.

Skokový růst cen černého 
uhlí vytáhl těžební společ-
nost OKD ze ztrát. Za první 
pololetí se firma, která je 
už rok v insolvenci a jejíž 
budoucnost závisí na prodeji 
státu, dopracovala k pro-
voznímu zisku 2,28 miliardy 
korun. 

Na účtech má teď OKD 
přes dvě miliardy hotovosti. 
Ještě loni v létě si přitom 
musela vzít od firmy Prisko 
půjčku 700 milionů korun 
na výplatu mezd. „OKD má 

dost hotovosti pro další pro-
voz a k úhradě pohledávek 
za majetkovou podstatou,“ 
uvádí ve zprávě o hospoda-
ření insolvenční správce Lee 
Louda.

OKD si pomohla zejména 
v únoru a březnu, kdy díky 
motivačnímu programu 
zvedla těžbu uhlí z lednových 
373 na 586, respektive 489 ti- 
síc tun. Firma využila obdo-
bí, kdy ceny uhlí stoupaly, 
a vydělala téměř 1,4 miliardy 
korun. Podle Loudy si tím 
vytvořila dost prostředků 
na očekávané výdaje souvise-
jícími s reorganizací a sníže-
ním těžby ve druhé polovině 
roku. Energetické uhlí by 
podle dat ze světových burz 
mělo vydržet vysoko do jara. 

Ceny uhlí rostou, ostravští těžaři vydělávají
„Evidujeme mírné posilová-
ní cen koksovatelného uhlí 
a věříme, že se může udržet 
i pro následující měsíce,“ 
dodává Ivo Čelechovský, 
mluvčí OKD. Očekávaný zisk 

za celý rok nechtěl komen-
tovat. V dřívějších odhadech 
vedení firmy uvádělo 1,2 mi- 
liardy korun.

Společnost OKD se ovšem 
stále potýká s nedostatkem 

pracovníků. Na jaře musela 
firma vyhlásit náborový 
program, kdy novým horní-
kům slíbila bonus čtyřicet 
tisíc korun. „Díky němu 
jsme najali 120 nových 
zaměstnanců. Dalších třicet 
pracovníků by mělo nastou-
pit od začátku září. V ná-
boru budeme pokračovat. 
Nově hledáme i elektrikáře 
pracující na povrchu,“ říká 
Čelechovský. 

Firma v současné době za-
městnává 7600 kmenových 
pracovníků. Kvůli uzavření 
dolu Paskov na konci března 
z ní odešla tisícovka zaměst-
nanců. Nabídku na přechod 
na jiné doly v rámci podniku 
využily jen dvě stovky pas- 
kovských horníků. /stu/

timonopolní úřad a zároveň 
se k ní bude muset vyjádřit 
Evropská komise. „Jsme 
v kontaktu s komisí a po-
skytujeme jí odpovídající 
součinnost. Její stanovisko 
zatím není dokončeno,“ 
konstatoval Běhal z minis-
terstva financí. 

SKONČILI. Kvůli 
uzavření dolu 
Paskov na konci 
března odešla 
z firmy tisícovka 
zaměstnanců. 
Nabídku na pře-
chod na jiné doly 
využily jen dvě 
stovky paskov-
ských horníků.Fo

to
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Zisk OKD a ceny uhlí

Pramen zprávy o hospodaření OKD
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n Hospodářská komo-
ra vyzvala stát, aby 
umožnil ve zrychle-
ném režimu zaměstnat 
pracovníky ze Srbska.

Tomáš Stingl

Nedostatek lidí v automo-
bilovém průmyslu by mohl 
pomoci  řešit nábor v Srbsku. 
Navrhuje to Hospodářská 
komora s tím, že by byl pro 
balkánskou zemi zaveden 
obdobný zrychlený režim 
zaměstnávání, jaký už využí-
vají Ukrajinci.

„Pilotní projekt Režim 
Ukrajina sice není řešením 
trhu práce, krátkodobě se 
ale osvědčuje. Navrhujeme 
rozšířit ho o další země 
s kulturně a jazykově blíz-

kými uchazeči. Příkladem 
je Srbsko,“ uvedl mluvčí 
komory Miroslav Diro.

Instituce oslovila mini-
sterstvo vnitra, do jehož 
pravomoci zavedení 
režimu spadá. 
„Prozatím nebyl 
předložen kon-
krétní návrh 
řešení a ob-
jem a struk-
tura poptávky 
českých 
zaměstnavate-
lů,“ sdělila Hana 
Malá z tiskového 
odboru ministerstva. 
Speciální režim pro Srby by 
podle ní musela nejprve pro-
jednat tripartita a vláda.

 „Loni jim bylo vydáno 
284 pracovních povolení 
k dlouhodobému pobytu. 

Další odcestovali do Česka 
na nanejvýš devadesát dní 
na základě schengenského 
pracovního víza,“ uvádí ob-
chodní rada velvyslanectví 

v Bělehradě Jiří Král. 
Jako zdroj pra-
covníků favo-

rizují Srbsko 
dva důvody. 
Loni tam šla 
do konkurzu 
automobilka 

Zastava, kdysi 
největší pod-

nik v zemi. Po-
dle prezidenta HK 

Vladimíra Dlouhého 
je tak k dispozici třicet tisíc 

specialistů na autovýrobu. 
V Srbsku také žije zhruba 
2,5 tisíce českých krajanů, 
většina z nich je v srbské 
části Banátu.

Průmysl by rád přitáhl 
pracovníky ze Srbska 

Po zkrachovalé 
automobilce Zastava  

zůstalo k dispozici

30
tisíc specialistů na 

autovýrobu.

PRÁVĚ V PRODEJI

S GÉNIEM ČISTÉ SRANDY 
O ČEŠÍCH A POLITICEIVAN MLÁDEK

265006/403 inzerce

NA JIŽNÍ MORAVĚ začali vinaři prodávat burčák. Sklidili už 
rané odrůdy jako Muškát moravský, Irsai Oliver, Müller Thur-
gau či Veltlínské červené rané. Sklizeň má být kvůli mrazům 
až o čtvrtinu nižší, ale kvalita je velmi dobrá.   

PRVNÍ BURČÁK
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ČD Cargo nakoupí tři 
stovky železničních vozů
Na 600 milionů korun přijde 
nákladního přepravce ČD 
Cargo nákup vagonů pro 
mezinárodní kontejnerovou 
přepravu. Ze tří stovek čtyř-
nápravových vozů typu  
Sgnss požaduje sto zcela no-
vých, další mohou být použi-
té. Společnost ČD Cargo loni 
vydělala 935 milionů korun, 
meziročně o 62 procent více. 

Kontejnerový pivovar  
míří na export

Česká firma Well Service 
chce pod značkou Smart 
Brewery prodávat snadno 
přemístitelné pivovary 
v kontejnerech. Dosud má 
zakázku v pražské Chuchli 
a v ruském Velkém Novgo-
rodu. Kontejnerový pivovar 

s výstavem 525 hektolitrů 
piva ročně vyjde přibližně 
na 2,8 milionu korun včetně 
služeb sládka. Firma jedná 
o dodávkách do Číny, Tanza-
nie nebo na Sardinii.

Výrobce pian Petrof  
utržil 234 milionů
Rodinná společnost Petrof 
Hradec Králové, přední 
evropský výrobce pian 
a klavírů, loni zvýšila tržby 
o milion korun na 234 mi-
lionů korun. Zisk podniku 
vzrostl na 8,4 milionu korun 
z předloňských 6,7 milionu. 
Přes devadesát procent 
tržeb společnosti Petrof loni 
pocházelo z exportu. 

Škoda chce nadále dodat 
do Varšavy tramvaje
Plzeňská Škoda Trans-
portation vyhrála tendr 
na tramvaje pro Varšavu, ale 
soutěž byla zrušena. Firma 
chce s městem dále jednat. 
Podle serveru iHNed.cz by 
213 tramvají od Škody přišlo 
na 16,6 miliardy korun, 
což převyšuje loňské tržby 
podniku. Varšava údajně 
tendr zrušila, protože by na 
tramvaje neměla peníze. /čtk/

Krátce
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n Zákazníci Walmartu 
budou moci od příští-
ho měsíce „nakupovat 
hlasem“.

Jiří Liebreich

Americká síť obchodních 
domů Walmart se spojí se 
společností Google. Společně 
chtějí zaujmout významné 
postavení na trhu, kde zákaz-
ník nakupuje on-line pomocí 
svého hlasu. Na tomto poli 
dosud dominuje největší 
internetový obchod světa 
Amazon Jeffa Bezose, kte-
rému chce nově vzniklé duo 
konkurovat.

Walmart, který bude nabí-
zet zboží na e-shopu Google 
Express, se tak pouští do pří-
mého boje s Amazonem. 
Ten využívá pro nakupování 
hlasem virtuálního asistenta 
s názvem Alexa, který Ama-
zon od jeho spuštění masivně 

propaguje a láká jeho pro-
střednictvím i na další slevy.

Spojení s Googlem je sou-
částí širší strategie Walmar-
tu, který se snaží výrazně 
zintenzivnit své on-line 
aktivity v konku-
renčním boji 
s Amazonem. 
A snaha se evi-
dentně vyplá-
cí: společnost 
totiž již dříve 
oznámila, že 
její elektro-
nický prodej 
narostl v tomto 
čtvrtletí meziročně 
o šedesát procent.

Američtí zákazníci Wal-
martu budou moci „naku-
povat hlasem“ od příštího 
měsíce. Využijí přitom službu 
Google Assistant, a to jak 
na mobilních telefonech, tak 
na ostatních mobilních zaří-
zeních. Po objednání hlasem 
si zboží vyzvednou v někte-
rém z blízkých obchodů. 

K dispozici mají být stovky 
tisíc produktů.

„Walmart se pokouší 
zjednodušit lidem život 
a pomoci jim nakupovat 

takovým způsobem, jaký 
si zatím nedokázali 

ani představit,“ 
uvedl v prohlá-

šení Marc Lore, 
šéf oddělení 
e-commerce 
společnosti. 
„Představte 

si, že řídíte 
na cestě z práce 

domů a diktujete 
objednávku třeba 

čerstvých potravin, 
načež si je vyzvednete cestou 
v obchodě,“ pokračoval Lore.

Podle Miriam Burtové z vý-
zkumné a poradenské společ-
nosti Gartner nepředstavuje 
spojení Walmartu s Googlem 
jen snahu o navýšení zisků 
nebo chlubení novou techno-
logií, ale skutečné zjednodu-
šení nakupování. „Musíme se 
přizpůsobit rostoucí skupině 
zákazníků, zejména pak 
lidem narozeným po roce 
1995, kteří mají vysoký vliv,“ 
citovala Burtovou BBC. 

Tržní hodnota Walmartu se 
pohybuje kolem 233 miliard 
dolarů, z hlediska objemu 
tržeb je společnost největším 
světovým maloobchodníkem.
 Více E15.cz

Walmart s Googlem 
vytáhly proti Amazonu

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,489

Čína 1 3,326

Dánsko 1 3,513

EMU 1 26,125

Chorvatsko 1 3,527

Japonsko 100 20,294

Kanada 1 17,594

Maďarsko 100 8,612

Norsko 1 2,805

Polsko 1 6,097

Rusko 100 37,430

Švédsko 1 2,737

Švýcarsko 1 22,930

Turecko 1 6,326

USA 1 22,140

Velká Británie 1 28,352

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 24. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  [%]

CETV 92,55    -0,22  

ČEZ 424,00    -0,24 

Erste Bank 917,00    -1,19 

Fortuna 148,50    -1,00 

Kofola 417,70    -0,52 

KB 992,00    -0,76 

Moneta 78,15    0,58 

O2 CR 276,20    -0,11 

Pegas 1012,00    -0,59 

Philip Mor. ČR 15 799,00    1,61  

TMR 680,00 0,00

Unipetrol 0,00  -0,17 

VIG 654,20    0,60 

Celkový objem (v tisících korun)    396 270

Akcie na pražské burze 24. 8. 2017 

Největšímu internetovému prodejci světa, americkému Amazo- 
nu, ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl čistý zisk meziročně 
o 77 procent na 197 milionů dolarů. Důvodem je citelný růst nákladů 
zejména v souvislosti s investicemi do médií a do rychle rostoucích 
ekonomik, jako je Indie. Čisté tržby však o 24,8 procenta vzrostly 
a dosáhly 37,96 miliardy dolarů.

Amazon sází 
na investice

Jackson Hole 
ukáže trend
Malé horské středisko 
Jackson Hole v USA se zítra 
nakrátko promění v metro-
poli ekonomického světa.

Na jednu z nejdůležitěj-
ších konferencí letošního 
roku se tam sjeli se zá-
stupci nejvýznamnějších 
centrálních bank a přední 
ekonomové z celého světa. 
Na sympoziu mimo jiné 
vystoupí i šéfka americ-
ké centrální banky (Fed) 
Janet Yellenová a prezident 
Evropské centrální banky 
(ECB) Mario Draghi. Že se 
jedná o konferenci velkého 
významu, dokládá i to, že 
na ní v roce 2010 prezident 
americké centrální banky 
Ben Bernanke oznámil za-
hájení programu kvantita-
tivního uvolňování.

V pátek se ale podob-
ně přelomových událostí 
nejspíš nedočkáme, i tak ale 

bude konference finančními 
trhy ostře sledovaná. Janet 
Yellenová by se měla věnovat 
otázce finanční stability. Pod 
tu se může schovat i téma 
snižování bilance americké 
centrální banky, jejíž výše 
se vyšplhala na 4,2 bilionu 
amerických dolarů. S tím, že 
Fed zveřejní plány ohledně 
normalizace bilance na pra-
videlném zasedání 20. září, 
se obecně počítá. I tak ale 
Yellenová může v Jackson 
Hole přijít s některými zají-
mavými detaily.

Více překvapit by mohl 
Mario Draghi, pokud by 
oznámil, jaký další osud 
čeká program kvantitativ-
ního uvolňování v eurozóně. 
Ten by měl skončit letos 
v prosinci, nicméně se počítá 
s tím, že ECB s pumpová-
ním peněz do ekonomiky 
nepřestane. Prodloužení 
programu a pravděpodobně 
i snížení jeho výše bude po-
dle nás oznámeno až v září, 
kdy bude mít ECB k dispozici 
novou inflační prognózu. 
Jakákoli zmínka o tom, jaké 
plány ECB s nákupy aktiv 
má, bude nicméně pro fi-
nanční trhy velmi zajímavá.

Autorka je ekonomkou KB

Akcie, měny & názory

Jana Steckerová

NEJVĚTŠÍ ruská banka Sberbank vykázala ve druhém čtvrtle-
tí rekordní zisk 185,6 miliardy rublů, v přepočtu 69,7 miliardy 
korun. Meziročně je to nárůst o 27,6 procenta, uvedla banka. 
Za celé pololetí se zisk zvýšil o 33,9 procenta na 352,2 miliar-
dy rublů. Celkové příjmy stouply o 10,2 procenta. 

SBERBANK MÁ DOBRÝ ROK
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Walmart
v tomto čtvrtletí 
zveřejnil, že mu 

elektronický prodej 
meziročně narostl o

60
procent.



n Novináři podle pre-
zidenta lživě informo-
vali o jeho reakci na 
násilnosti ve Virginii.

Americký prezident Donald 
Trump v noci na středu 
na mítinku v arizonském 
Phoenixu opět kritizoval 
média. Podle jeho názoru 
zkreslila jeho prohlášení 
k nedávným násilnostem 
vyvolaným demonstrací 
krajní pravice ve virginském 
Charlottesvillu. Trump tehdy 
rasismus odsoudil, záro-
veň ovšem poznamenal, že 
v táboře ultrapravicových de-
monstrantů byli i dobří lidé.

„Nečestná média“ podle 
prezidenta lživě vyložila 
jeho reakci na násilnosti. 
Za dřívější prohlášení, že 
vina leží na obou stranách, 
kritizují Trumpa nejen de-
mokraté, ale i jeho republi-
káni.

„To, co se stalo v Charlot- 
tesville, zasáhlo samotnou 

podstatu Ameriky. Dnes 
v noci celá tato hala přistu-
puje jednotně k ráznému 
odsouzení gaunerů, kteří 
šířili zášť a násilí,“ prohlásil 
Trump. „Jsou to opravdu ne-
čestní lidé. Jsou to zlí lidé. Já 
si opravdu myslím, že nemají 
rádi naši zemi,“ řekl prezi-
dent o původcích násilností 
v Charlottesville.

Trump rovněž hovo-
řil o svém slibu postavit 
na hranicích s Mexikem zeď. 
Vzhledem k hrozící rozpoč-
tové bitvě v americkémm 
Kongresu Trump pohrozil, že 
je ochoten riskovat i poza-
stavení činností vládních 
orgánů, jen aby umožnil fi-
nancování zdi. „Kdybychom 
museli zastavit činnost naší 
vlády, tu zeď postavíme,“ 
prohlásil Trump v projevu, 
který trval 80 minut.

Trumpova akce ve Pho-
enixu přilákala do města 
i prezidentovy odpůrce, kteří 
na policisty házeli lahve 
a kamení. Na transparentech 

demonstrantů byla hesla 
jako „Toxický Trump“ nebo 
„Zavřete ho!“, na jiných se 
objevila Trumpova fotografie 
s přimalovaným hitlerov-
ským knírkem. Policie dav 
rozehnala za pomoci slzného 
plynu. Zatčeny byli čtyři lidé. 
/čtk/  Více na E15.cz

Trump hrotí válku s médii 
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Macron jednal s premiéry 
Česka a Slovenska
Francouzský prezident 
Emmanuel Macron se 
v Salzburku sešel s premiéry 
Česka Bohuslavem Sobotkou 
a Robertem Ficem ze Slo-
venska, aby s nimi projed-
nal vznikající směrnici EU 
o vysílání pracovníků. Ta by 
měla řešit sociální a mzdový 
dumping, jímž východní stá-
ty EU podle západních zemí 
deformují pracovní trh. So-
botka však už před schůzkou 
upozornil, že francouzské 
firmy v Česku platí pracovní-
kům 30 či 40 procent mzdy, 
již dávají lidem ve své zemi. 
 Sledujte na E15.cz

Průmysl v eurozóně si 
vede nejlépe za šest let
Aktivita ve zpracovatel-
ském sektoru eurozóny 
roste v srpnu nejrychleji 
od roku 2011. Zejména díky 
vyšším novým vývozním 
objednávkám vzrostl její 

index na 57,4 bodu z před-
chozích 56,6. Index aktivity 
v sektoru služeb se ale sní-
žil na 54,9 bodu z 55,4 bo- 
du v červenci. Ukázal to 
průzkum IHS Markit mezi 
nákupními manažery.

Britové žádají ukončení 
jurisdikce soudů EU
Britská vláda včera ve sta-
novisku pro jednání o od- 
chodu z EU potvrdila poža-
davek ukončení jurisdikce 
unijního Evropského soud-
ního dvora. V pobrexitovém 
období mu řiznává jen vliv 
na výsledky sporů.

Galaxy Note 8 jde na trh

Jihokorejský výrobce elek-
troniky Samsung Electro-
nics v New Yorku představil 
nástupce telefonu Galaxy 
Note 7, který musel v loň-
ském roce kvůli problémům 
s baterií stáhnout z trhu. 
Nový Galaxy Note 8 se za-
čne prodávat 15. září. /čtk/

Krátce
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| 8 | ROZHOVOR SE ZAKLADATELEM A VÝKONNÝM ŘEDITELEM FLIXBUSU ANDRÉ SCHWÄMMLEINEM 

Nemít autobusy je výhoda
n Německý autobusový dopravce FlixBus za čtyři roky fungování téměř ovládl německý trh  
a snaží se i v dalších zemích včetně České republiky. Podle zakladatele a výkonného ředitele  
André Schwämmleina ale začátky nebyly lehké. „Museli jsme lidi přesvědčit a dát jim novou 
zkušenost. Když jsme začínali, image autobusové dopravy byla špatná,“ říká podnikatel 
v mnichovském sídle firmy. 

Jan Šindelář

 Když cestujete na delší 
vzdálenosti, například 
z Berlína do Mnichova, dá-
váte přednost vlaku, nebo 
autobusu?
Podobně jako naši zákaz-
níci cestuji pokaždé jinak. 
Většinou se rozhoduji 
mezi autem a autobusem. 
V posledním roce jsem také 
hodně létal. Skoro nikdy ale 
nejezdím vlakem. Jednou 
jsem jel vlakem, měl zpoždě-
ní a já jsem zmeškal přípoj. 

 Na váš vztah k různým 
druhům dopravy se ptám 
proto, že jste si zaregist-
rovali značky FlixTrain, 
FlixAir, FlixCar a další. 
Jsou to ve zkratce vaše 
další plány?
Když se zeptáte našich zá-
kazníků, tak vám neřeknou, 
že chtějí jet autobusem. 
Řeknou, že se chtějí někam 
dostat, například z Mnicho-
va do Prahy. A FlixBus jim 
nabízí kvalitu za dobrou 
cenu právě na autobusech. 
Jsou miliony lidí, kteří se 
chtějí někam dostat, a neva-
dilo by jim, kdybychom jim 
nabídli vlak, letadlo nebo 
auto (i když na auta já obec-
ně moc nesázím, a dokonce 
auto ani nevlastním). Ano, 
chceme mít všechno Flix, 
ale zatím jen jako zajištěnou 
značku. 

 Zabýváte se myšlenkou 
vstupu na koleje?
Díváme se pozorně 
na konkurenci a na vývoj 
na železnici. Zvláště bed-
livě sledujeme, co se děje 
v České republice, přijde 
nám to velmi zajímavé. Je 
to pěkná případová studie, 
jak si konkurují autobusy 
a vlaky, jak se chová státní 
dopravce vůči konkurenci 
a tak dále. My žádné vlaky 
objednané nemáme, když 
ovšem přijde nízkonáklado-
vý dopravce, že chce s námi 
spolupracovat, vzájemně si 
prodávat jízdenky, tak by-

chom do toho šli (následně 
FlixBus oznámil spolupráci 
s českým Leo Expressem 
na trati Berlín–Stuttgart, 
pozn. aut.).
 

 Vraťme se na začátek 
vašeho podnikání. Jak to 
začalo?
S přáteli jsme vždy chtěli 
podnikat, vybudovat něja-
kou firmu. Dlouho jsme ale 
nemohli najít ten správný 
nápad. Pak v roce 2009 nová 
vláda slíbila, že dereguluje 
autobusovou dopravu. To 
nám přišlo zajímavé, protože 
každá deregulace přináší 
podnikatelské příležitosti. 
Když se to stalo v letecké 
dopravě, přišel Ryanair, v te-
lekomunikacích Vodafone 
a tak dále. Zabralo nám to tři 
roky diskuzí a rozmýšlení, až 
jsme našli obchodní model, 
který mohl fungovat. Tedy že 
získáme autobusové doprav-
ce jako partnery a zajistíme 
zákazníky, zastřešíme to 
značkou, vymyslíme síť.  

 Nepovažujete tedy 
za nevýhodu, že nemáte 
žádné vlastní autobusy? 
Výhody převažují. Na za-
čátku jsme přemýšleli, co 
chceme udělat pro zákaz-
níka. Bylo toho mnoho, ale 
jen menší část těch věcí se 
týkala přímo provozování 
autobusů. Větší část zahr-
nuje značku, technologie, 
marketing a tak dále. Naším 
úkolem bylo přesvědčit 
zákazníky, a ne provozovat 
autobusy. Navíc tady bylo tři 
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 Věřím ve svobodný 
trh, do žádného 
tendru se hlásit 
nebudeme. Jsme 
dobří ve vyhledávání 
nových tržních 
příležitostí, nikoli 
v diskuzích s politiky.
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sta malých a středních au-
tobusových firem a upřímně 
si nemyslím, že bychom se 
mohli starat o autobusy lépe 
než ony. Proto jsme se po- 
ohlédli po firmách, které by 
pro nás mohly jezdit. Nemá-
me jediný autobus a ani mít 
nebudeme, náš byznys je 
plnit vozy cestujícími a pro 
ty vytvořit nejlepší servis 
a zážitek z cesty.

 Není ale dnes autobu-
sová doprava tak trochu 
anachronismus?
Není, ale je otázkou k disku-
zi, jaká vzdálenost je pro au-
tobusovou dopravu nejvhod-
nější. Například na střední 
vzdálenosti, řekněme mezi 
stem a čtyřmi sty kilometry, 
jsme maximálně konkuren-
ceschopní, ať už jde o čas, 
cenu nebo o pohodlí. Proto 
věřím v budoucnost autobu-
sové dopravy.

 Podle údajů listu Die 
Welt zaujímá FlixBus 
na německém trhu autobu-
sové dopravy 93 procent. Je 
tu pořád prostor k růstu?
Nevím, jestli jsou ta čísla 
přesná, ale pokud jde 
o konkurenci, tak tu pro nás 
zdaleka nepředstavují jen 
jiní autobusoví dopravci. 
My se utkáváme s Deutsche 
Bahn, s leteckou dopravou 
a zřejmě největší konkuren-
cí je pro nás individuální 
automobilismus. Takže kdy-
by zítra podražily pohonné 
hmoty na dvojnásobek, bylo 
by to pro nás skvělé. Ano, 
platili bychom dvojnásobek, 
ale lidé by zároveň nechá-
vali auta doma a šli k nám, 
obecně k veřejné dopravě. 

 Takže nemáte pocit, že 
jste monopolista?
To ani náhodou. Lidé se 
přece mohou svobodně roz-
hodnout, čím a jak pojedou. 
Možností mají spoustu. 

 V Německu se rovněž 
psalo, že autobusová 
doprava zažila vrchol 
v loňském roce a od té doby 
klesá. Cítíte to tak?
Mnoho konkurentů vybudo-
valo příliš velkou kapaci-
tu a pak jejich autobusy 
jezdily prázdné. Kdybyste 
se v říjnu 2016 ocitl v auto-
busu Deutsche Post nebo 
Deutsche Bahn, byl byste 
pravděpodobně jedním 
z pěti cestujících. Ano, ka-
pacita se od té doby prudce 
snížila, my jsme ale vyrost-
li. Náš provoz je výrazně 
větší než loni v létě. A počet 

cestujících roste na celém 
trhu. A je rovněž pravda, že 
výrazně přibylo cestujících 
ve vlacích. Podle mě je to 
velmi dobrá zpráva. Bylo 
pro nás velmi složité vysvět-
lovat, že nástup autobusů 
neznamená konec vlaků. 
Dálkové vlaky Deutsche 
Bahn jsou na tom dokonce 
po menším poklesu lépe než 
před deregulací. Musely se 
přizpůsobit a zlepšit. Vítězí 
veřejná doprava jako celek, 
dnes přepravuje o 30 až  
40 milionů cestujících více 
než před deregulací. 

 Očekáváte podobný 
úspěch jako v Německu 
i v dalších zemích? Deregu-
lací prošla třeba i Francie. 
Ano, očekáváme, že fran-
couzský a italský trh projde 
podobně bouřlivým vývo-
jem. Ale obrovský potenciál 
vidím i ve střední a východ-
ní Evropě včetně České 
republiky. 

 Bylo těžké vysvětlit 
lidem v západní Evropě, že 
mohou jezdit autobusem 
dál než do vedlejší vesnice?
Bylo třeba osvěty. Bylo 
nutné vysvětlit lidem, že 
jet autobusem na delší 
vzdálenost je skutečně 
možné. Ještě před pěti lety, 
kdybyste se zeptal lidí, jestli 
jezdí autobusem, tak vám 
dá kladnou odpověď pět 
procent z nich. 

 Bylo to jednoduší 
ve východní Evropě, kde 
se autobusem běžně jezdí 
po desítky let?
Řekl bych, že ano. V Němec-
ku jsme museli lidi přesvěd-
čit a dát jim novou zkuše-
nost. Když jsme začínali, 
image autobusové dopravy 
byla špatná. Lidé si je pama-
tovali z dojíždění do školy, 
trochu špinavé, zašlé, pách-
noucí. A najednou jsme jim 
nabídli nová vozidla a oni 
byli překvapeni, jak se dá 
busem pohodlně cestovat. 
Zdůrazňuji přitom, že ne-
děláme žádné rozdíly mezi 
západní, střední a východní 
Evropu. Všude nabízíme 
stejný produkt, stejné auto-
busy. Když pojedete z Bosny, 
pojedete stejným autobu-
sem jako ve Švédsku. 

 Hrnou se autobusoví 
dopravci pod deštník Flix- 
Busu, nebo je spíše složité 
je najít?
Když jsme začínali, tak to 
byl vůbec ten nejtěžší úkol. 
Protože jsme byli nuly, jen 

tři kluci s hezkou prezenta-
cí. Oni nám museli uvěřit, 
takže to bylo nadmíru složi-
té. Dnes je to poměrně těžké 
v nových zemích, kam míří-
me, ale už můžeme ukázat, 
jak fungujeme v Německu 
i jinde, ukázat na tři sta pří-
kladů firem, které už s námi 
spolupracují. V Německu 
už máme více zájemců 
o spolupráci, než potřebuje-
me. Musíme také brát ohled 
na firmy, které s námi spolu-
pracují od začátku, a dát jim 
možnost růst. 

 Jak si s partnery dělíte 
výnosy? Máte stejné podíly 
ve všech zemích?
Náš model se v jednotli-
vých zemích liší jen mírně, 
v zásadě jde vždy o stejnou 
smlouvu. Když mluvíme 
o výnosech, je poměr zhru-
ba sedmdesát ku třiceti. 
Sedmdesát jde partnerovi 
a třicet procent nám. Letos 
bude FlixBus poprvé celoev-
ropsky ziskový, když loni už 
byl v zisku v Německu. 

 Specifickým trhem je 
Švýcarsko. Jste tam stále 
přítomni?
Tam jednoduše není dovole-
no provozovat vnitrostátní 
autobusové linky, naše pře-
shraniční spoje ale fungují 
velmi dobře. Švýcaři nás 
mají rádi, ale Švýcarské drá-
hy ne. Podobně záludné je 
Rakousko, ale tak ochranář-
ské jako Švýcarsko přece jen 
není. Je možné tam zavést 
autobusovou linku, ale je 
to velmi složité, zabere to 
deset let. A stejně si nejste 
jisti, že se to povede. Pak 
jsou země jako Francie, kde 
došlo k úplné deregulaci, 
a země jako Španělsko, 
kde funguje hloupý systém 

koncesí, na což doplácejí 
především zákazníci. 

 Řekl byste, že je vstup 
na trh svobodnější ve vý-
chodní Evropě?
To ne. Podívejte se třeba 
na Maďarsko nebo Chorvat-
sko. Skutečně svobodná je jen 
mezistátní doprava, pokud jde 
o vnitrostátní spoje, pak jsou 
svobodné země jako Němec-
ko, Francie, Česká republika 
nebo Itálie a ty ostatní jsou 
více či méně ochranářské. 

 Vidíte příležitost také 
na krátkých tratích, které 
jsou obvykle dotovány 
z veřejných rozpočtů?
Věřím ve svobodný trh, 
do žádného tendru se hlásit 
nebudeme. Naše firma je dítě-
tem deregulace a konkuren-
ce. Jsme dobří ve vyhledávání 
nových tržních příležitostí, 
nikoli v diskuzích s politiky. 

 Jaké máte plány pro 
Českou republiku?
Česká republika je skvělý 
trh, je to blízko do Německa 
a Rakouska a Praha sama 
o sobě je výborná destinace. 
Vozíme tam každý týden tisí-
ce lidí. Bez vnitrostátní sítě, 
kterou nyní budujeme, ale 
nemůžeme po Češích chtít, 
aby nás vnímali jako svou 
společnost. A naším cílem je 
být pro Čechy první volbou.

Rodák 
z Norimberku 
vystudoval 
ekonomii 
na Univerzitě 
Friedricha Alexandra 
v Erlangenu, doktorát získal 
na Technické univerzitě 
v Darmstadtu, kde se věnoval 
inovacím v dopravních 
systémech. Působil například 
ve firmách Porsche nebo 
Robert Bosch, pět let byl 
poradcem pro strategii v Boston 
Consulting Group. V roce 2011 
s přáteli Danielem Kraussem 
a Jochenem Engertem založil 
v Mnichově FlixBus, který v roce 
2013 spustil první autobusové 
linky. Dnes působí ve 26 zemích, 
provozuje 1500 autobusů a letos 
očekává 40 milionů cestujících. 
Zakladatelé mají ve firmě 
třetinu, dalšími akcionáři jsou 
Daimler, Holtzbrinck Ventures, 
UnternehmerTUM, General 
Atlantic a SilverLake.

André
Schwämmlein (36)

 Kdyby zítra 
podražily 
pohonné hmoty 
na dvojnásobek, bylo 
by to pro nás skvělé. 
Ano, platili bychom 
dvojnásobek, ale 
lidé by zároveň 
nechávali auta doma 
a šli k nám, obecně 
k veřejné dopravě.



Lepší pozdě 
než nikdy 
Tak je to v politice vždyc-
ky. Musí se odehrát nějaká 
zlomová událost, aby se poli-
tickým tématem stalo něco, 
o čem většina lidí beztak 
dávno ví, že je to důležité. 
Stejné je to s úniky z vyšetřo-
vacích spisů. 

Musela přijít anonymní sé-
rie odposlechů Andreje Babi-
še, zveřejňovaná na Twit-
teru, aby se o zveřejňování 
odposlechů začalo nahlas 
mluvit a někdo ve veřejné 
debatě uznal, že je to velký 
problém. Vznikla sněmovní 
vyšetřovací komise. Teď 
celou situaci okořenila další 
nahrávka, s níž tentokrát 
přišel Český rozhlas. 

Tyhle věci svědčí o jed-
nom – někteří podnikatelé se 
mezi sebou nahrávají a po-
užívají to v konkurenčním 
boji. Na místě by v tomto 
případě byla novinářská zdr-
ženlivost spočívající v tom, 
že každému hned neskočím 
na jeho zákulisní hry.

Stokrát vážnější jsou 
mnohaleté úniky přepisů 
odposlechů z policejních spi-
sů. Minimálně v posledních 
pěti letech v Česku vzniklo 

paralelní řízení médií skrze 
selektivně poskytované 
informace z vyšetřovacích 
spisů. Jinak řečeno, část 
policistů, a hlavně státních 
zástupců si vybudovala 
v rámci českých médií mapy 
vlivu, díky nimž manipuluje 
veřejným míněním.

Za poslední léta šlo o de-
sítky spisů, kvůli nimž jsou 
diskreditováni různí lidé. 
Takže zatímco západní mé-
dia jsou založená na kritické 
nedůvěře k ozbrojeným or-
gánům státu, jimž svěřujeme 
z bezpečnostních důvodů 

moc nad lidmi, v Česku je 
vztah většinových médií 
a těchto orgánů založen 
na kooperaci a bagatelizaci 
jejich občasného rizikového 
chování.

S pozoruhodnou kon-
strukcí přišla na poslední 
zasedání vyšetřovací komise 
vrchní státní zástupkyně 
Lenka Bradáčová. Soudí, že 
by měl být zpřísněn zákon 
o soukromých bezpečnost-
ních službách, protože 
bývalí policisté zaměstnaní 
v těchto institucích získávají 

informace od svých kolegů 
ve služebním poměru. No 
koneckonců proč ne, jestli je 
to problém. Daleko větší jsou 
ovšem úniky ze samotného 
státního zastupitelství.

Nedávno jsme v Reflexu 
přinesli seznam několika 
kauz, kde se informace 
z policejních spisů dostaly 
účelově do rukou novinářů 
dříve, než je měli k dispozici 
obhájci obviněných. Padl tím 
hlavní argument žalobců, že 
dotyčné informace vynášejí 
advokáti. Předseda posla-
necké komise pro odposle-
chy Daniel Korte spočítal 
37 úniků jen v kauze Oleo 
Chemical a jen v Lidových 
novinách.

Když úniky začala vyšetřo-
vat Generální inspekce bez-
pečnostních sborů (GIBS), 
byly jí v několika případech 
pod různými záminkami 
tyto případy odejmuty. Jak 
řekl předseda „únikové“ 
poslanecké vyšetřovací 
komise Martin Plíšek, právě 
napětí mezi GIBS a státním 
zastupitelstvím je velkým 
problémem, na který chtějí 
poslanci ve své závěrečné 
zprávě poukázat.

Stručně řečeno, ať budou 
výsledky práce vyšetřovací 
komise jakékoli, je dobře, 
že konečně někdo upozorní 
na nezákonnosti, které se 
ve veřejném prostoru pod 
heslem veřejného zájmu 
běžně dějí.

Autor je komentátorem Reflexu

Komentář

Bohumil Pečinka
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Tvář dne 

 Mnoho kandidátů už je v tuto chvíli 
známo. A nechci, aby byly pochyby 
o tom, jestli to, co dělají, je už 
kampaň, nebo ještě není,

řekl při ohlášení termínu 
prezidentských voleb 
předseda Senátu Milan Štěch 
str. 2
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Průzkum bojem
Výsledek prvního kola prezidentské volby dostane hradní 
mluvčí Jiří Ovčáček 13. ledna k narozeninám. Jestli to bude 
dárek radostný, nemá v tuto chvíli cenu hádat. Jisté ovšem 
je, že servítky si Miloš Zeman na cestě za obhajobou brát 
nebude. Zvláště ne, pokud jde o nový úřad, který by měl 
hlídat peníze, jež protečou předvolební kampaní.

Zeman odmítá započítat krajská setkání s občany do ná-
kladů na kampaň. Dohledový úřad se naopak domnívá, že 
by tak učinit měl. Připomeňme, že kandidáti mají na kam-
paň limit 40 milionů. Všechny dosavadní Zemanovy kraj-
ské cesty, a že jich bylo, přišly zhruba na 15 milionů. Takže 
pár set tisíc za ty zbývající by se v nákladech na kampaň 
ztratilo. Jenže hlava státu trvá na tom, že kampaň nevede 
a nepovede, tak jaképak náklady. Úřad pro dohled nad 
hospodařením stran si v nadcházejících sněmovních i pre-
zidentských volbách musí teprve osahat své kompetence 
a ujasnit postupy. V případě klání o Pražský hrad to zjev-
ně bude průzkum bojem. To zdaleka nemusí být na škodu.
 Martin Čaban

INSPIRACE PRO VAŠI
CESTU K ÚSPĚCHU

PRÁVĚ

V PRODEJI

Cena každé přijaté SMS je 89 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:
ROZHOVORY  JMÉNO  PŘÍJMENÍ  ADRESA  MĚSTO  PSČ

OBJEDNÁVEJTE 

I PŘES 
SMS!
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V Česku je vztah médií 
a bezpečnostních 
složek založen  
na čilé kooperaci  
a bagatelizaci.
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SMS!



| 12 | REPORTÁŽ HRABALOVO SLAVNÉ LESNÍ MĚSTEČKO

Pro mnohé magický trojúhel-
ník mezi Hradištkem, Semice-
mi a Velenkou s jeho obyvateli 
vylíčil Hrabal v knize Slav-
nosti sněženek. Ještě více ho 
proslavil stejnojmenný film 
Jiřího Menzela z roku 1983. 
Natáčel se v Kersku, takže si 
v něm zahrála nejen Hájenka, 
ale mimo jiné i Betonka, tedy 
dopravní tepna chatové osady. 
Mihnou se v něm také někteří 
Hrabalovi protagonisté včetně 
samotného autora a v necen-
zurované verzi i jeho žena 
Pipsi. Jediným přespolním je 
muž s porouchaným traban-
tem, kterého ztvárnil Zdeněk 
Svěrák. 

Snímek je věrným obrazem 
toho, jak to tu tehdy vypa-
dalo. Kersko vyprojektované 
ve třicátých letech podni-
katelem Josefem Hyrossem 
po vzoru newyorského 
Manhattanu si nerušeně žilo 
svým životem i dlouho po lis-
topadu 1989. Tenisté pořádali 
turnaje na kurtech v blízkosti 
pramene svatého Josefa s vy-
hlášenou minerálkou zvanou 
Kerka a zahrádkáři zvelebo-
vali své záhony a trávníky 
s keři a borovicemi. 

Turisté, kolaři ani motori-
zovaní výletníci sem takřka 
nejezdili. To místním vyhovo-
valo. Část z nich se s koncem 

časů, které tu za minulého 
režimu i později panovaly, 
dodnes nedokázala smířit.

ZA KERSKO KRÁSNĚJŠÍ
Změna přišla po komunálních 
volbách v roce v 2010, v nichž 
vyhrálo uskupení Za Hradišt-
ko a Kersko krásnější. „Zre-
konstruoval se obecní úřad 
ze sedmdesátých let s novou 
knihovnou, ordinací lékaře 
a se školní jídelnou. Také se 
vylepšily autobusové zastáv-
ky. Začaly se pořádat kulturní 

akce, vycházet obecní noviny, 
vznikla naučná stezka Bo-
humila Hrabala,“ vypočítává 
bývalá místostarostka, nyní 
opoziční zastupitelka Jana 
Kubová. 

Problémy nastaly v oka-
mžiku, kdy nové vedení 
Hradištka, pod nějž Kersko 
spadá, prosadilo výstavbu 
mateřské školy. Aby dosáhlo 
na evropskou dotaci, muselo 
sehnat 1,5 milionu korun. 
Rozhodlo se prodat pozemek 
pod tenisovými kurty a při-
lehlou parcelu.

„Tenisový klub si kurty dlou-
hodobě pronajímal za symbo-
lickou korunu ročně. Proto mu 
obec nabídla, že mu pozemky 
prodá. Také kerští zahrádkáři 
si od obce koupili pozemky, 
které užívají a mají z nich 
zisk,“ argumentuje Kubová.

Jenže tenisté nabídku 
odmítli a tak zastupitelstvo 
odsouhlasilo vypsání soutěže, 
kde byla jediným kritériem 
cena. Prodej se navzdory 
žalobě, kterou klub podal, 
uskutečnil v roce 2013.

ZNESVÁŘENÍ SOUSEDÉ
Od té doby je Kersko rozděle-
né na dva rozhádané tábory. 

Rozhádané 
Kersko

SPOR O KURTY. Minulé vedení obce prodalo pozemky pod 
tenisovými kurty, aby získalo peníze na výstavbu mateřské školy. 
Kerští příznivci tenisu se s tím dodnes nesmířili.

n Když jsem na sklonku osmdesátých let hltal knihy Bohumila 
Hrabala, bylo možné ho pravidelně potkat ve výčepu U Zlatého 
tygra. Tehdy ještě fungovaly i některé libeňské hospody známé 
z jeho knih včetně bufetu v Paláci Svět. Jednou jsem se vypravil 
do Kerska. Pivo jsem si dal ve Velence, protože Hájenka měla 
zavřeno. Ta doba už je dávno pryč. Hlavně o víkendech je 
ve slavné restauraci nával. Zatímco část místních o Hrabalův 
odkaz pečuje a přitahuje tak k lesnímu městečku pozornost, 
jiní si na změny stěžují.

Fo
to

 E
15

 M
ic

ha
el

 T
om

eš
 7

x,
 P

et
r D

aš
ek

, č
tk



www.E15.cz | 13 |

Kersko mělo být luxusním městečkem

Statkář ze Sadské Josef Hyross měl o podobě Kerska jinou představu, 
než jakou nakonec získalo. Podle jeho developerského projektu byl 
Kerský les rozparcelovaný sítí pravoúhlých alejí, které jsou očíslované 
po vzoru newyorského Manhattanu – aleje západně od „avenue 
Betonky“ mají čísla lichá, východně sudá. Hyross plánoval přes dvě 
stovky pozemků rozprodat bohatým Pražanům k výstavbě letních 
obydlí. Městečko mělo získat podobu lázní s prameny svatého Josefa 
a Štědrovečerního, který je nyní zaslepený. Počítalo se také s několika 
sportovními hřišti či se dvěma koupališti. Hyross stihl postavit Betonku 
a Hájenku s přilehlým domem pro ubytování hostů. Projekt zbrzdila 
okupace, po válce o svůj majetek na základě Benešových dekretů 
přišel. Po nástupu socialismu záměr luxusního letního sídla definitivně 

zkrachoval a z Kerska se stala chatová osada. Nebýt Bohumila 
Hrabala, pravděpodobně by se o ní vědělo jen 

na Nymbursku.

Po volbách v roce 2014 ho 
opět ovládla dřívější sestava 
v čele se starostou Josefem 
Zelenkou. „Atmosféra tu 
není dobrá, je zničená. Je 
to od doby, co se prodaly 
pozemky pod tenisovými 
kurty. Nový majitel tam chtěl 
postavit penzion, ale stavební 
úřad mu to zamítl. Tak to 
teď zkouší se sportovním 
centrem,“ stěžuje si starosta 
a připomíná, že kurty byly 
společenským centrem osady. 
Pořádaly se tam například 
dětské dny, kterým Hrabal 
věnoval jednu z povídek. 

Parcely nakonec od původ-
ního bulharského investora 
Vasila Vasileva koupil exsta-
rosta Jiří Kubela. Majitelem 
firmy, která je vlastnila, se 
stal přede dvěma lety. „Nevy-

dělal na tom, prodejní cena 
1,5 milionu byla více než šesti-
násobně vyšší než odhadní,“ 
podotýká k tomu zastupitelka 
Kubová.

OBEC MÁ MÁLO PENĚZ
Plán výstavby sportovního 
centra počítá s tím, že by 
ho využívali jak místní, tak 
návštěvníci Kerska. V minulé 
dekádě však byly potíže s pří-
liš rozmáchlými novostavba-
mi, které tu vznikly a kazí ráz 
osady. „Změnili jsme územní 
plán tak, že nová stavba může 
být maximálně devět metrů 
vysoká, a navíc musí stát 
na dostatečně velkém pozem-
ku,“ dodává Kubová.

Spolu s manželem, kera-
mikem Bronislavem Kubou, 
už řadu let usiluje o zvidi-
telnění Kerska. Lesní ateliér 
Kuba, který zahájil provoz 
v roce 1992, se stal kulturním 
centrem lesního městečka. 
Příští rok si tu už podvacáté 
připomenou světoznámého 
spisovatele. Akce pořádané 
ve spolupráci s nymburskou 
radnicí se pravidelně účastní 
známé osobnosti jako Jiří 
Menzel, Josef Somr, Václav 
a Jan Neckářovi nebo Jaromír 

Hanzlík, který ve Slavnostech 
sněženek hrál pana Leliho, 
nezapomenutelnou místní 
legendu. 

„Kersku by prospělo, kdyby 
co nejvíce lidí, kteří tady by-
dlí, mělo v obci trvalý pobyt 
a odvádělo daně do obecního 
rozpočtu. To by tu ale musela 
být odpovídající infrastruk-
tura. Mateřská škola byla 
nutností, vodovod se buduje 
nyní,“ uzavírá Kubová.

ZAHRÁDKÁŘI PROFITUJÍ
Všichni starousedlíci 
na změny nenadávají. „Je 
pravda, že do Hájenky jdu 
nanejvýš ve všední den, 
protože o víkendech je tam 
narváno. Chápu ale, že není 
možné, aby to v Kersku stále 
vypadalo jako v době, kdy žil 

Bohumil Hrabal. Jistě, 
byl tu větší klid. Ale 
to se tu máme zaba-
rikádovat, aby sem 
nikdo nejezdil?“ 
klade řečnickou 
otázku jeden ze 
štamgastů z re-
staurace U pra-
mene. Tu po roce 
1989 otevřeli 
kerští zahrádkáři 
na pozemcích, které 
koupili od obce. Na zá-
jem o svoji hospodu, kde 
místní sedí u stolů s turisty 
a cyklisty, si nestěžují. Mají 
z něj zisk.

KULTURNÍ  
CENTRUM. Lesní 
ateliér Kuba, který 
zahájil provoz 
v roce 1992, se stal 
kulturním centrem 
lesního městečka. 
Příští rok si tu už 
podvacáté připome-
nou světoznámého 
spisovatele.

PRŮVODCE  
OSADOU. Návštěv-
níky Kerska provede 
nejzajímavějšími 
místy naučná stezka 
otevřená před třemi 
lety.

SE ŠÍPKOVOU, NEBO 
SE ZELÍM? V restauraci 
Hájenka mohou hosté řešit 

příjemné dilema, kterému  
ze dvou legendárních pokrmů 

dají přednost.

Pavel   
Otto

Připravil
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n Dvojalbum Omrvin-
ky obsahuje dosud ne-
známé písně či verze 
již nahraných skladeb 
i unikátní záznam 
divadelního pořadu, 
v němž ji zpovídal 
Miroslav Horníček.

Dušan Kütner

Je skutečně s podivem, že še-
desát let po začátku kariéry 
fenomenální zpěvačky Hany 
Hegerové bylo možné nalézt 
dosud neznámé nahrávky. 
Díky důkladné práci jejího 
nakladatele Tomáše Padevě-
ta v archivech České televize, 
Českého rozhlasu, Rozhlasu 
a televízie Slovenska, Novy 
i dalších soukromých se tak 
však stalo. Výsledkem je ob-
sáhlé dvojalbum Omrvinky 
(česky drobky, drobečky). 

Na prvním disku je dva-
advacet písní, z nichž více 
než polovina nebyla dosud 
známa. Ostatní jsou vyda-
né písně, ale v jiné, dosud 
neznámé podobě, například 
koncertní.

Jsou mezi nimi skutečné 
perly. Hned první Můj man-
žel hodně cestoval z roku 
1959 má ironický text na-
rážející na válečnou realitu 
o desetiletí dříve.

Drtivá většina skladeb je 
z doby do roku 1980. Ve znač-
né míře jsou tak mezi nimi 

Léta skryté poklady
Hany Hegerové

Hana Hegerová: 
Omrvinky (2CD)

Vydal: Tomáš Padevět
Délka: 72:26/72:12
Hodnocení: 90 %

Nejlépe placeným hercem 
světa je 46letý Mark Wahl-
berg, který si loni vydělal 
68 milionů dolarů (zhruba 
1,5 miliardy korun). Uvedl 
to americký časopis Forbes. 
V jeho aktuálním žebříčku 
nejvíce vydělávajících herců 
se i na dalších příčkách umís-
tili američtí herci Dwayne 
Johnson a Vin Diesel.

Bývalý raper Wahlberg 
se loni objevil ve snímcích 
Transformers: Poslední 
rytíř a Táta je doma 2. Bývalý 
zápasník wrestlingu Dway-

ne Johnson (45) loni vydělal 
o tři miliony dolarů méně 
a patří mu tak druhá příčka 
v žebříčku. Johnsonovi se tak 
vyplatilo účinkování v ko-
medii Pobřežní hlídka a také 
v dobrodružném filmu Juma-
nji: Vítejte v džungli!, který 
vstoupí do kin na podzim.

Padesátníkovi Vinu 
Dieselovi, který je známý ze 
série Rychle a zběsile, stačilo 
loni vydělaných 54,5 milionu 
dolarů na třetí místo.

Pětici nejlépe placených 
herců doplňují komik Adam 

Sandler, který si loni vydělal 
50,5 milionu dolarů, a hvězda 
kung-fu Jackie Chan se 
49 miliony dolarů.

V Hollywoodu je tak nerov-
nost v příjmech mezi muži 
a ženami stále výrazná. Už 
minulý týden Forbes infor-
moval, že nejlépe placenou 
herečkou je Emma Stoneová 
z filmu La La Land s loňský-
mi příjmy ve výši 26 milionů 
dolarů, následovaná Jennifer 
Anistonovou s 25,5 milionu 
dolarů a Jennifer Lawrenceo-
vou s 24 miliony. /čtk/

Nejlépe placeným hercem je akční hvězda

Do kin se vrátí 
Formanův Černý Petr

Národní filmový archiv 
digitálně zrestauroval film 
Miloše Formana a Jaroslava 
Papouška Černý Petr. Díky 
tomu se znovu vrátí do kin. 
Premiéru bude mít 4. září 
na mezinárodním filmo-
vém festivalu v Benátkách, 
v Česku se poprvé představí 
13. září v pražské Lucerně 
a o den později v Kolíně, 
kde se natáčel. Poté bude 
nabídnut dalším kinům.

Zemřel jazzový kytarista 
John Abercrombie
Ve věku 72 let zemřel 
v úterý jeden z nejlepších 
jazzových kytaristů John 
Abercrombie. Natočil téměř 
50 alb, často hrál i v České 
republice a s českými hu-
debníky, s nimiž i nahrával 
alba − například s Janem 
Hammerem, Miroslavem 
Vitoušem, Rudym Linkou či 
triem Roberta Balzara.

V Rusku zatkli režiséra 
Serebrennikova
V Rusku zatkli režiséra 
Kirilla Serebrennikova. 
Moskevský soud mu poté 
nařídil domácí vězení. 
Ruské úřady jej podezírají 
ze zpronevěry státních 
prostředků poskytnutých 
na rozvoj umění. Režisér, 
jehož díla kritizují byro-
kracii, korupci i vedení 
státu, obvinění odmítá. 
Na jeho stranu se postavi-
la řada představitelů ev-
ropské divadelní a filmové 
scény. /čtk, duk/

Krátce

TRANSFORMERS. Do čela žebříčku pomohla herci hlavní role 
v pokračování akčního filmu s podtitulem Poslední rytíř.
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KONEC KARIÉRY. První dáma tuzemského šansonu Hana Hegerová kvůli věku již nekoncertuje, díky 
retrospektivnímu novému dvojalbu si ji ale bude možné připomínat i v dosud neznámé podobě.
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zastoupeny jazz (Lásko, lásko 
nádherná, Dokonalý zločin, 
Šeptem, Orel-hlava), blues 
(Blues o stabilitě, kterou 
zpíval Jiří Suchý) i swing − 
reprezentovaný Hegerové 
verzí písně spojené téměř 
výhradně s Evou Pilarovou 
Oliver Twist. 

Ke kuriozitám pak náleží 
„staropražský“ duet s Milo-
šem Kopeckým Na Marjánce 
z televizního pořadu z roku 
1963 s názvem Babiččina 
krabička.

K nejslavnějším baladám 
patří již desítky let píseň Lás-
ko prokletá. Obdobně silná je 
i zapomenutá skladba Petra 

Hapky na poněkud neobvyk-
lé téma − jmenuje se totiž 
Rozvod a zazněla naživo 
v Televarieté v roce 1975.

Stejně unikátní je i druhý 
disk, na němž je zachycen 
pořad Miroslava Horníčka 
Dobrý večer priatelia z červ-
na 1988 v Domě slovenské 
kultury v Praze. Do pořadu si 
první dámu tuzemského šan-
sonu pozval jako hosta nikoli 
jen kvůli zpěvu, ale i obsáhlé-
mu povídání o životě.

Hegerová si tak s Hor-
níčkem povídá o dětství, 
prvních uměleckých krocích, 
působení v divadlech včetně 
jejich společného v Sema-

foru. A k tomu naživo zpívá 
deset písní, od slovenských 
popěvků typu Nepi šuhaj 
až po známé Lucky Old Sun 
či Levandulovou, v níž se 
k ní přidal i Horníček jako 
naprostý nezpěvák.

Hegerová již před lety kvů-
li věku ukončila svou kariéru. 
I díky tomuto dvojalbu si ji 
ale bude možné stále připo-
mínat i v dosud neznámé 
a velmi sympatické podobě.
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Snil sice
o tom, jak bude v Římě

triumfovat, ale nikdy by
jej nenapadlo, že se dočká

pochvaly přímo od

papeže.
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n Příběh zasazený 
do renesanční Itálie 
popisuje dnes téměř 
zapomenutou rivalitu 
mezi dvěma největ-
šími umělci své doby 
– Leonardem da Vinci 
a Michelangelem Buo-
narrotim

MICHELANGELO,
LEDEN 1500

Michelangelo se vykradl 
z úkrytu a vrátil se k práci. 
Kněz pravidelně chodil kostel 
kontrolovat, ale Michelangelo 
se vždy ukryl do své skrýše 
a nebyl lapen. Věděl, že je 
pod ochranou samotných 
nebes, a tak si dal záležet, aby 
pečlivě vytesal každé zdobné 
římské písmeno. Dokonce 
si dopřál hodinu navíc, aby 
ještě vyleštil ta latinská slova: 
Michael Angelus Bonarotus 
Florent Faciebat.

To vytvořil Michelangelo 
Buonarroti z Florencie.

Michelangelo dokončil 
práci a schoval se za sarkofá-
gy jen chviličku předtím, než 
se začali scházet kardinálové 
na ranní mši. Ta nabízela 
církevní elitě možnost sou-
kromé chvilky, než se vrata 
otevřou pro veřejnost.

Pár minut po začátku 
obřadu zaslechl Michelan-
gelo, jak se shromážděním 
šíří nadšený šepot, ale 
nevyhlédl ze strachu, 
že ho někdo uvidí. 
Tiše se skrýval 
a čekal, až bude 
mít příležitost 
nepozorovaně 
odejít.

Po obřadu 
kněží otevřeli 
vchodová 
vrata a přivítali 
zástup poutní-
ků. Michelangelo 
vyčkával, až bude kostel 
zaplněný, a pak vyklouzl 
z úkrytu a vmísil se do davů. 
Vrstva mramorového prachu 
mu pomohla splynout s ostat-
ními. Poutníky halil prach 
z cest.

Prošel kolem své Piety 
a zpomalil, aby zaslechl, 
co si lidé povídají. Poutníci 
převalovali to nové, jedinečné 

jméno na jazyku. „Michelan-
gelo Buonarroti,“ mumlali 
a předávali si to jméno od jed-
noho k druhému. Michelan-
gelo se zapýřil hrdostí.

„Jednou se naučíš nechat 
své umění mluvit samo 
za sebe.“

Michelangelo se otočil 
a spatřil Jacopa Galliho, 
bohatého římského bankéře, 
který ho doporučil kardiná-
lu Bilhèresovi, aby pro něj 
vytvořil Pietu. Michelangela 
potěšilo, že je jeho přítel 
svědkem toho triumfu.

Jacopo trhl bradou k Pietě. 
„Ale do té doby připouš-

tím, že když ji dnes 
ráno viděl, byl…“ 

Odmlčel se, jako 
by na špič-
ce jazyka 
vychutnával 
kapku medu. 
„Okouzlen.“

„Když ji viděl 
kdo?“
„Papež, samo-

zřejmě.“
Michelangelo jen 

vytřeštil oči. Slyšel dobře, 
nebo začal Jacopo najednou 
mluvit z cesty? Alexandr VI. 
byl proslulý korupcí hnanou 
touhou po moci a neuhasitel-
ným sexuálním apetitem, ale 
jednou to byla uctívaná hlava 
katolické církve, muž nejblíže 
spojený s nebesy. Papež po-
chválil jeho práci!

Pochvala od papeže
STEPHANIE STOREYOVÁ: MRAMOR A PLÁTNO

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 
historický román Stephanie 
Storeyové s názvem Mramor 
a plátno vydaný pod značkou 
Knižní klub.

To bylo skoro totéž, jako by 
z nebes přilétla chvála od sa-
mého Boha!

„Jeho Svatost chtěla vidět 
tvou Pietu nerušena veřej-
ností,“ pokračoval Jacopo 
a zamával na kardinála, který 
postával opodál. Jacopo měl 
vždycky nějakou práci s ně-
kým důležitým.

„Arcikněz mě na tu pro-
hlídku přizval, doufal jsem 
tedy, že budu moci vychválit 
tvou tvrdou práci a nadání…“

Tak proto bylo při ranní 
mši takové rušno, uvědomil si 
Michelangelo. Přišel i papež. 
„Co říkal?“

„Chválil krásu. Říkal, že ho 
ponouká k božské charitě. 
A všichni víme, jaký je to pro 
Jeho Svatost výkon. Dokon-
ce se smál tvému egu, když 
viděl ten podpis. Říkal, že mu 
připomínáš Cesareho.“

Michelangelovi se sevřel 
žaludek. Cesare Borgia byl 
papežův nemanželský syn 
a notorický bouřlivák. Vy-
chovaný pro církev a pozdvi-
žen do řádu kardinálů už 
v osmnácti letech, stal se také 
prvním mužem v dějinách, 
který se zřekl kardinálského 
klobouku, což byla podle 
Michelangela neodpustitelná 
rebelie.

Co bylo ještě horší, Cesare 
měl údajně zabít vlastního 
bratra, mít poměr s vlastní se-
strou a zavraždit ze žárlivosti 

jejího manžela. V součas-
nosti vedl papežovu armádu 
na krvelačném tažení přes 
poloostrov, které mělo za cíl 
převzít kontrolu nad vzbouře-
nými papežskými územími. 
Být srovnáván s nechvalně 
proslulým Cesarem Borgiou 
nebyl kompliment, pokud 
ovšem to srovnání nevyšlo 
z úst jeho otce, papeže.

„Papež říkal, že z tebe čiší 
srdce a vášeň,“ pokračoval 
Jacopo.

„Okouzlující arogance, tak 
tomu, myslím, říkal. Říkal, 
počkej, jak jen ono to bylo 
přesně…“

Michelangelo svíral popruh 
kožené brašny a čekal, jaká 
slova si Jacopo vybaví.

„Říkal: ‚Myslím, že ten 
Michelangelo Buonarroti se 
jednou proslaví.‘ Vyznělo 
to tak, že udržíš-li se, Jeho 
Svatost by tě možná jednou 
i najala. Nebylo by to báječné? 
Pracovat pro papeže…“

Michelangelo padl na ko-
lena.

Přišel do Říma před čtyřmi 
lety s nadějí, že si ve staroby-
lém městě vybuduje jméno. 
Věčné město probouzelo jeho 
představivost. Starodávné 
památky, pohřbené po staletí 
v zemi, se pomalu opět dostá-
valy vykopávkami na světlo.

Mramorové sloupy a vítěz-
né oblouky se už napůl odha-
lovaly světu, jejich bortící se 

vrcholky vystupovaly z pra-
chu jako náhrobky. Každý den 
se odhalila nová stavba, socha 
nebo artefakt. Starořímské 
Fórum bylo dokonalým mís-
tem pro umělce, který toužil 
studovat, kopírovat a imito-
vat umění dávných předků.

I přes toto velkolepé umění 
však Řím Michelangela 
zklamal. Kdysi mocné hlavní 
město bylo dnes jen malým, 
špinavým, venkovským měs-
tečkem plným prostitutek, 
žebráků a zlodějů. Na popra-
vištích visely mrtvoly popra-
venců a hnily tam týdny, aby 
odrazovaly druhé, kteří by 
snad zvažovali páchat zločin.

Pro muže, který přivykl 
rafinované kráse Florencie, 
musel být obhroublý Řím 
velkým šokem. Michelan-
gelo měl sto chutí otočit se 
na patě, ledva sem přijel, ale 
nemohl se vrátit do Florencie 
s nepořízenou.

Vychloubal se rodině, že 
se z něj v Římě stane veliký 
umělec. Vrátí se domů s úspě-
chem, nebo vůbec.

Snil sice o tom, jak bude 
v Římě triumfovat, ale nikdy 
by ho nenapadlo, že se dočká 
pochvaly přímo od papeže.
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CHORVATSKO 
V PLAMENECH. 
Chorvatsko letos 
sužuje mimořádně 
velké množství po-
žárů. V plamenech 
se ocitly borovicové 
lesy v blízkosti leto-
visek Šibenik a Za-
dar, kde s hašením 
pomáhají letadla. 
Oheň ohrožuje i části 
ostrovů Hvar a Brač. 
V oblasti musel být 
na několik hodin 
uzavřen i úsek dál-
nice A1. Na snímku 
bojují hasiči s požá-
rem nedaleko města 
Skradin v Šibenicko-
-kninské župě.

n Letní hit přímoř-
ských pláží letošního 
roku je nafukovací 
lehací vak.

„Coconuts, bags, ice cream, 
massage...“ Prodavači na jiho-
evropských plážích vyřvávají 
pisklavými hlasy nekonečné 
proudy slov nabízející méně 
či více (ne)potřebné věci turis-
tům ke koupi. Léta je nabídka 
stejná: létající draci, zaplétání 
vlasů, zmrzliny, osušky, šátky, 
šperky. Letos přibyla na zá-
dech a ramenou opálených 
„plážových obchodních ces-
tujících“ křižujících pobřeží 

nejednoho prázdninového 
letoviska další věc. Nafukovací 
sedací, či spíše lehací vaky. 

Vaky připomínající klasické 
fat boye nejrůznějších, často 
křiklavých barev, mají dvě 
vzduchové velké kapsy. 
Po pláži pak běhají a rukama 
máchají všichni, kdo si vak 
zakoupili. Nutná je zručnost, 
aby vzduch při jeho nahánění 
a snaze jej ulovit neunikal, kdy 
nemá. A taky vítr. V bezvětří 
je pak snaha majitelů lehátek 
obzvlášť veselá. 

Své výhody přesto nafu-
kovací „lehátko“ z nepromo-
kavého a odolného nylono-
vého materiálu má. Hodí se 

na písek, ale může se s ním 
i do vody, posadit se na něj 
mohou dvě i tři osoby. Unese 
až dvě stě kilogramů, přitom 
samo o sobě váží srolované 

jen zhruba okolo 800 gramů. 
Vyfouknout a složit jej trvá 
chvilku, rozhodně méně než 
právě v bezvětří ulovit ten 
správný vítr. 

Použitelný není ale jen 
na pláži na vyvalení se 
na slunce. Když už turista 
neodolá plážovým prodava-
čům a za zhruba 20, ale klidně 
i 30 a více eur si odveze malý 
sbalený batůžek s lehátkem 
domů, využívat ho může 
v parku při pikniku, na festiva-
lech a koneckonců i v obýváku. 
Rozbalit se dá kdekoliv. Když 
si pak koupi někdo rozmyslí 
až doma, je tento  hit letoš-
ního léta k mání už i v čes-
kých, hlavně internetových 
obchodech. Ceny se pohybují 
od šesti stovek k tisícovce. 

Potřeba je jen ten vítr. 
V kapse. /hf/

Trendy

Vítr chycený v obří kapse 

E15, deník pro ekonomiku a byznys | Vydává CN Invest a. s., Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 04312945, internet www.e15.cz | Šéfredaktorka Tereza Zavadilová | Zástupci šéfredaktorky Hana Filipová,  

Martin Čaban a Jan Pavec | Šéfkomentátorka Jana Havligerová | Vedoucí vydání Kateřina Baumgartnerová a Petr Dašek | Sekretariát redakce Adéla Nová, tel.: 225 977 668, redakcee15@cninvest.cz 

Kontakt na členy redakce jmeno.prijmeni@cninvest.cz | Distribuce distribuce@cninvest.cz | Marketing David Hanuš, david.hanus@cncenter.cz | Inzerce Šárka Kamarýtová, sarka.kamarytova@cncenter.cz 

Číslo registrace deníku E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543 | Deník E15 vychází od listopadu 2007 | Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele  

Nevyžádané příspěvky se nevracejí | Tisk EUROPRINT a. s. | Předplaté predplatne@cpost.cz, bezpl. linka 800 300 302 | Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC
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