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Výbor doporučil stíhat 
Babiše a Faltýnka
Mandátový a imunitní vý-
bor po čtyřhodinovém jed-
nání doporučil Poslanecké 
sněmovně vyhovět žádosti 
policie a vydat k trestnímu 
stíhání poslance za hnu-
tí ANO Andreje Babiše 
a Jaroslava Faltýnka. Podle 
místopředsedy výboru Jiří-
ho Dolejše bylo podstatné 
svědectví státního zá-
stupce, který potvrdil, že 
důvod k zahájení trestního 
stíhání existuje. str. 2

Eustream přepravil 
nejvíce plynu za šest let
Trubkami slovenského 
přepravce plynu Eustream 
se loni prohnalo nejvíce 
plynu od roku 2011. Letoš-
ní rok by mohl být ještě 
lepší. Firma těží přede-
vším z rostoucího exportu 
ruského plynu na západ. 
Letos jí pomůže i zpětná 
přeprava plynu na Ukraji-
nu. Eustream loni přepra-
vil 60,6 miliardy kubíků 
plynu. str. 8

ČEZ investoval do 
sdílení eko-aut
Energetická skupina ČEZ 
koupila prostřednictvím 
své dceřiné firmy Inven Ca-
pital významný minoritní 
podíl ve francouzské spo-
lečnosti Vulog. Hodnotu 
transakce strany neuvedly. 
Firma je podle ČEZ globál-
ním lídrem v poskytování 
technologií pro sdílení 
ekologických aut ve měs-
tech. str. 9

Krátce

Boj o billboardy
Poskytovatelé venkovní 
reklamy své billboardy 
u silnic ponechají, 
ministerstvo dopravy 
je ale hodlá nechat 
odstranit.
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nestranické volby
v minulých volbách mnozí zájemci 
o hrad kandidovali na prezidenta 
za své strany. letos 
ale stranických
kandidátů ubude.

téma

str. 4–5

Počet pacientů v českých lázních (v tisících)

České lázeňství 
po letech krize 
ožívá. Letošní 
bilance počtu 
návštěvníků 
bude podle 
předběžných 
odhadů 
rekordní 
a překročí 
380 tisíc 
pacientů. 
Byznys / str. 6

Rekordní 
lázeňská sezona

378

2013

2014380

2015

347

2016

360

2017

přes 380
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Všechno při starém
Prezident Miloš Zeman by považoval za opti-
mální, kdyby po říjnových volbách do Poslanec-
ké sněmovny znovu vládl svazek ANO a ČSSD. 
O lidovcích se nezmínil. To je celkem pochopi-
telné, protože jeho stěžejní voličské základny 
tvoří právě babišovci a socialisté. A že má šéf 
v průzkumech favorizovaného hnutí Andrej 
Babiš problémy se zákonem? To není prkotina 
jen pro hlavu státu. I když sociální demokraté 
říkají, že se stíhaným Babišem by do Strakovy 
akademie asi neusedli, spolupráci s ANO jsou 
převelice nakloněni. A to se přitom Babiš nijak 
netají tím, že chce všem tradičním partajím 
zakroutit krkem. Někdo má zkrátka masochis-
tické sklony.

Při případném vyjednávání mezi ANO a ČSSD 
by bylo asi nejzajímavější sledovat, jak by hnutí 
osvětlilo svůj zájem o ministerstvo vnitra. Už se 
tam prý těší současný šéf justice Robert Pelikán. 
Možná ANO poodkryje karty při nedění prezen-
taci svého programu. Může například vyjádřit 
obavy o bezpečnost občanů a slíbit, že ji zajistí. 
Dělá to ostatně skoro každý politik.

Odškodné 200 korun dostane od ministerstva 
spravedlnosti Milan Hlobílek, jehož rodina byla 
v roce 1951 nuceně a bez právního podkladu 
vysídlena ze statku v Mistříně na Hodonínsku 
v rámci akce Kulak. To se stát opravdu nepředá. 
Spíše než o satisfakci by se dalo hovořit o hodně 
cynickém výsměchu.

Zápisník  
Pavla Otta

Protagonisté dne

marek Pavlas

šéf reklamního svazu

Rastislav ňukovič

řeDitel eustreamu

Petr míkovec

šéf inven capital

svaz provozovatelů venkovní 
reklamy odmítá odstranit billboardy 
u silnic, jak jim ukládá zákon. 
riskují, že zařízení odstraní stát.

str. 7

Plynovodem přes slovensko proudi 
stále více plynu. roste přeprava 
z ruska do evropy, ale také 
z evropy na Ukrajinu.

str. 8

společnost inven capital 
investovala do francouzského 
start-upu zaměřeného na sdílení 
elektrických automobilů.

str. 9

čeští a BavoRští policisté trénovali společný zásah při cvičení přeshraničního pronásledování. Průběh 
akce dozoroval i český ministr vnitra Milan Chovanec se svým bavorským protějškem Joachimem Herrmann-
em. V rámci cvičení prchali po přepadení banky v Horšovském týně dva pachatelé na německé území, kde byli 
za hranicí před tunelem ve Furth im Waldu zadrženi čtyřmi vozy německé policie z Bavorska a české policie. 
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n Imunitní výbor vysle-
chl oba poslance i po-
licejního vyšetřovatele 
a doporučil sněmovně, 
aby byli zbaveni imunity.

Pavel Otto

Mandátový a imunitní výbor 
Poslanecké sněmovny po čtyř-
hodinovém jednání doporučil 
poslanecké sněmovně vyhovět 
žádosti policie a vydat k trest-
nímu stíhání Andreje Babiše 
a Jaroslava Faltýnka. 

Podle místopředsedy výboru 
Jiřího Dolejše bylo podstatné 
svědectví státního zástupce, 
který se postavil za průběh před-
běžného řízení, tedy za postup 
vyšetřovatele, a potvrdil, že exis-
tuje důvod k zahájení trestního 
stíhání.

„Kauza Čapí hnízdo je o bu-
doucnosti této země. Abych byl 
znevěrohodněn, aby ANO ztra-
tilo preference a aby přístí vláda 
byla bez Babiše a tradiční strany 
ji sestavily bez nás. Je to účelové 
stíhání, předpokládám, že mě 
stávající politická garnitura 
vydá a bude se o tom na jednání 
Poslanecké sněmovny dlouze de-
batovat,“ prohlásil Andrej Babiš 
poté, co vypovídal před výbo-
rem. Kauzu označil za účelovou 
s tím, že v žádosti jsou domněn-

ky a fabulace vyšetřovatele. 
O svém vydání nepochybuje.

Šéf poslanců ČSSD a člen 
mandátového a imunitního 
výboru Roman Sklenák před za-
čátkem jednání prohlásil, že se 
nedíval do vyšetřovacího spisu, 
pro své rozhodnutí to nepovažo-
val za důležité. Policejní vyšetřo-
vatel Pavel Nevtípil a dozorující 
státní zástupce Jaroslav Šaroch 
neodpovídali na žádný z dotazů 
přítomných novinářů.

„Policie zatajuje důležité 
informace před sněmovnou, asi 
jí jde o vytvoření fiktivní kauzy, 
která má poškodit naše hnutí 
před volbami. S farmou Čapí 
hnízdo nemám nic společného,“ 
uvedl Faltýnek.

Poslanecká sněmovna by se 
vydáním obou poslanců měla 
zabývat na schůzi, která začne 
příští týden v úterý.  
  sledujte e15.cz

sněmovní výbor doporučil 
vydání Babiše i Faltýnka
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Po výslechu. Šéf hnutí aNo andrej Babiš po výpovědi před výborem 
předstoupil před novináře, kde kauzu označil za účelovou.

http://zpravy.e15.cz/volby/volby-2017/mach-konci-v-europarlamentu-kvuli-domacim-volbam-snemovna-je-dulezitejsi-tvrdi-1336800


n Ministra spravedl-
nosti se zastalo de-
vět ze třinácti členů 
ústavně-právního 
výboru. 

Michal Tomeš

Ministr spravedlnosti Ro-
bert Pelikán včera na půdě 
Poslanecké sněmovny 
vypovídal před ústavně-
-právním výborem kvůli 
výrokům, které uvedl v sou-
vislosti se stíháním Andreje 
Babiše a Jaroslava Faltýnka 
v kauze Čapí hnízdo. „Stále 
si za svými slovy stojím, 
ačkoli jsem je ve své funkci 
říkat neměl,“ uvedl Pelikán. 
V rozhovoru pro časopis 
Respekt Pelikán vyjádřil 
pochybnosti nad nača-  
sováním stíhání, což 
opoziční poslanci hlasitě 
kritizovali.

Ačkoli při debatě nad 
Pelikánovými výroky pře-
važovala ministrova kritika, 
aktéři nevyjádřili podpo-
ru návrhu poslance Jana 
Farského. Ten chtěl jménem 
výboru navrhnout premiéru 
Sobotkovi, aby Pelikána 
odvolal. Pro návrh byli 
nakonec jen čtyři členové 
z třinácti. 

Pelikán dodal, že v sou-
časné politické situaci ne-
může být zaručena férovost 
voleb. „Platit má presu-
mpce neviny,“ kritizoval 
Pelikán chystané policejní 
stíhání. Zároveň dodal, že 
je česká justice z minulos-
ti svědkem jiných kauz, 
které mají silnější politický 
podtext. V případě zbavení 
imunity Babiše s Faltýnkem 
začne stíhání několik týdnů 
před volbami. 
 více e15.cz
 názoRy str. 10

Pelikán si za svými 
výroky o policii stojí
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PRÁVĚ V PRODEJI

MÁME SE BÁT NOVÉ FINANČNÍ KRIZE?
SVĚT NAD PROPASTÍ

265006/427 inzerce

n Kromě komunikač-
ní kampaně se cestu-
jící dočkají i možné 
úlevy v případě 
přistižení při jízdě 
na černo.

Pražský magistrát od září 
spouští kampaň cílenou 
na černé pasažéry v městské 
hromadné dopravě. Kromě 
samolepek a propagačních 
materiálů, které budou 
rozdávat revizoři, připravu-
je vedení metropole i další 
opatření, které má motivovat 
Pražany k nákupu ročních 
kuponů. Potvrdil to náměs-
tek primátorky pro dopravu 
Petr Dolínek (ČSSD), zástupci 
dopravního podniku (DPP) 
a organizátora dopravy Ro-
pid. Počet černých pasažérů 

v MHD každoročně stoupá. 
V roce 2015 jich revizoři chy-
tili asi 260 tisíc a loni 
270 tisíc. Za první 
pololetí letošní-
ho roku je to 
už 150 tisíc, 
z toho asi 
9000 cestují-
cích doklad 
zapomnělo 
doma. Loni 
dopravní pod-
nik zaměstnával 
155 revizorů.

Součástí komuni-
kační kampaně bude rozmis-
ťování samolepek s nápisem 
„Nejedeš na černo?“ či 
placky, rozdávané revizory 
těm pasažérům, kteří jim 
ukáží platný doklad. Děti 
si budou moci označovat 
neplatné dětské lístky, což je 
má podle autorů kampaně 

učit správným návykům. 
Kampaň poběží rok a půl. 

V průběhu září chce Do-
línek radě hlavního 

města předložit 
návrh několika 

opatření, která 
mají černé 
pasažéry 
motivovat 
k nákupu roč-

ního kuponu. 
Nejdůležitěj-

ším je takzvaná 
pokuta za polovic: 

Přistižený dostane mož-
nost zaplatit pouze polovinu 
z pokuty, která běžně činí 
800 korun. Pouze však v pří-
padě, že si zároveň koupí 
roční kupon za 3650 korun. 
Zavedena by měla být také 
třídenní lhůt po propadnutí 
kuponu, kdy by cestujícímu 
nehrozil postih. /čtk/

dPP změní přístup 
k černým pasažérům

Mach skončil v EP kvůli volbám v Česku

Předseda Strany svobodných občanů Petr Mach opouští post 
europoslance kvůli blížícím se parlamentním volbám v Česku. 
Pravicový politik v Bruselu prosazoval euroskeptické postoje 
strany, nyní plánuje překročit pětiprocentní hranici a vstou-
pit do parlamentu. Svobodní budou do kampaně investovat 
řádově miliony korun, například do dvou stovek billboardů.  

Kraje vypsaly druhou vlnu kotlíkových dotací

V krajích včera začala druhá vlna kotlíkových dotací, ve kte-
ré mohou lidé žádat o peníze na výměny kotlů za ekologič-
tější. Konkrétní datum, kdy mohou zájemci začít podávat 
žádosti, určují kraje. Jako první dostali tuto možnost oby-
vatelé Karlovarského kraje. Celkem půjde na výměny kotlů 
3,4 miliardy korun z evropských fondů, jedna domácnost 
může dostat až 127 500 korun. 

Odbory přitvrdily, už hovoří o protestních akcích

Odboráři trvají na přidání učitelům o 15 procent a ostatním 
o deset procent, a to od listopadu. Na mimořádném jednání 
v Praze se na tom shodly dvě stovky zástupců odborových 
svazů. Odboráři jsou připraveni uspořádat protestní akce, 
pokud vláda nepřijme jejich požadavek na růst platů ve ve-
řejném sektoru. Termín případného protestu předáci zatím 
nestanovili.

Podnikatel Boštík bude kandidovat na prezidenta

Kandidaturu na prezidenta ČR oznámil podnikatel a bývalý 
starosta obce Vraclav na Orlickoústecku Vladimír Boštík. 
Tvrdí, že se mu doposud podařilo sesbírat 63 242 podpi-
sů. Pro občanskou nominaci je nutných alespoň 50 tisíc 
podpisů, Boštík by tak mohl být čtvrtým kandidátem, který 
tohoto dosáhl. /čtk/ téma str. 4–5

Krátce

V letošním
prvním pololetí

revizoři DPP
odhalili už

150
tisíc černých

pasažérů.
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Partaje zatím 
prezidentskou  
volbu ignorují
n oficiální kampaň před prezidentskými volbami netrvá 
ani týden a houf zájemců o křeslo na Hradě se opět rozrostl. 
Všichni adepti na funkci hlavy státu si také do zítřka 
musejí založit transparentní účet pro financování volební 
kampaně. Ti, kteří už sbírali podpisy, by ho ovšem už měli 
mít, vzpomněl si včera Úřad pro dohled nad hospodařením 
politických stran a hnutí. „Sběr podpisů už je technika 
kampaně, která propaguje kandidáta, je to oslovování 
voličů,“ vysvětlil  zástupce úřadu Jan Outlý.

Karel Schwarzenberg (TOP 
09), Jiří Dienstbier (ČSSD) 
či Zuzana Roithová (KDU-
-ČSL) v minulých volbách 
kandidovali na prezidenta 
za své strany. Letos však 
stranických kandidátů 
výrazně ubude, důvodem je 
souběh sněmovních a pre-
zidentských voleb, silní 
nadstraničtí kandidáti i boj 
proti Miloši Zemanovi.

O Pražský hrad se zatím 
ucházejí především nad-
straničtí kandidáti jako Jiří 
Drahoš a Michal Horáček. 
K favoritům voleb, které se 
konají 12. a 13. ledna, patří 
i současný prezident Miloš 
Zeman. Velké politické 
strany jsou však zdrženlivé 
a do boje o nejvyšší ústavní 
funkci nevysílají své koně. 
Některé strany rovnou 
oznámily, že nikoho posílat 
nebudou, jiné o tom chtějí 
debatovat, další vyčkávají 
na výsledek sněmovních 
voleb. 

PřiPraVEni V ústraní
Na říjnové volby čeka-
jí například občanští 

demokraté, kteří se podle 
šéfa poslanců ODS Zbyňka 
Stanjury rozhodnou podle 
výsledku. Karta by pak 
zřejmě padla na senátora 
Jaroslava Kuberu.

„Od výsledku voleb se 
budou odvozovat šance 
stranických kandidátů 
na hlavu státu. Předpoklá-
dám, že senátor Kubera 
by byl naprosto logickým 
kandidátem ODS,“ řekl Sta-
njura. Sám Kubera se chce 
rozhodnout až podle vý-
sledku sněmovních voleb, 
o podporu by pak požádal 
senátory. 

Podobně čeká rovněž 
hnutí ANO, které nyní 
soustředí své síly na pod-
zimní volby. Po sněmov-
ních volbách však stranám 
zbude na rozhodnutí jen 
něco málo přes dva týdny, 
než se 7. listopadu uzavřou 
prezidentské nominace. 
Sociální demokraté tak 
nejspíše začnou o stra-
tegii na prezidentské 
volby jednat už dříve, řekl 
místopředseda ČSSD Jan 
Hamáček médiím.

BEZ VlastníhO KOně
Některé strany rovnou 
oznámily, že do voleb 
nikoho nepošlou. Napří-
klad TOP 09, jejíž kandidát 
Karel Schwarzenberg se 
v minulých volbách dostal 
do druhého kola, letos podle 
místopředsedy strany Mar-
ka Ženíška spíše podpoří 
jiného kandidáta. „TOP 09 
vyjádří podporu takovému 
kandidátovi, který je pře-
devším demokrat a který 
bude prosazovat, aby Česká 
republika patřila na Západ. 
Ani jedno z těchto kritérií 
současný prezident nespl-
ňuje,“ řekl Ženíšek.

Podle analytika z Institu-
tu politického marketingu 
Karla Komínka je to trend. 
„Část politického spektra 
nemá důvod nasazovat 
vlastního kandidáta, který 
by byl automaticky pasován 
do role nejslabšího, protože 
nikdo neprohrává rád. Ně-
kteří si nepřejí pokračování 
Miloše Zemana na Hradě 
a cítí, že nejlepší šanci mají 
nadstraničtí kandidáti,“ 
uvedl Komínek.

nEPříliš Vítaná 
POdPOra
Jednoznačnou 
podporu nezávis-
lému kandidátovi, 
bývalému předsedovi 
Akademie věd Jiřímu 
Drahošovi, vyslovili již 
na začátku prázdnin před-
seda lidovců Pavel Bělobrá-
dek a šéf STAN Petr Gazdík, 
nic nezměnil ani rozpad 
koalice. „Moji podporu má, 
strana o tom nejednala, ale 
vlastního kandidáta neplá-
nujeme,“ řekl šéf lidovců. 
Zatímco Bělobrádkova pod-
pora je osobní, hnutí STAN 
podpořilo Drahoše jako 
celek. „Celostátní výbor 
STAN se v červenci usnesl 
na podpoře Jiřího Drahoše,“ 
řekl Gazdík, který ocenil 
Drahošovu proevropskou 
orientaci.

Jiří Drahoš podporu oce-
nil, ale zdůraznil, že chce 
zůstat nezávislým kandidá-
tem. „Stranická politika má 
v České republice dlouhodo-
bě špatnou pověst, kterou 
neustále narušují skandály 
tradičních i nových stran, 

nej-
nověji 

skandálem 
hnutí ANO 

a Andreje Babi-
še. Nadstranický 

kandidát bude mít 
v takové situaci výho-

du, a naopak explicitní 
podpora některých stran 
by mohla v současné chvíli 
nezávislým kandidátům 
uškodit,“ míní analytik 
Komínek.

JdE i O PEníZE
Zdrženlivost až nezájem 
stran o prezidentské volby 
mohou však ležet i ve fi-
nancích. Vést dvě kam-
paně, kde strany mohou 
kvůli sněmovním volbám 
utratit až 90 milionů korun 
a kandidáti na prezidenta 
40 milionů, může být podle 
Komínka velmi náročné. 
„Představení stranických 
kandidátů teď by ještě 
navíc rozředilo pozornost 
médií a uchazeči o Hrad by 
parazitovali na sněmovní 
kampani dané strany,“ 
dodal analytik.

7. 24. 27. 12.-13. 26.-27.
listopad

2017
listopad

2017
prosinec

2017
leden

2018
leden

2018
poslední den pro 
odevzdání podpisů 
a registrací kandidátů 
do prezidentských voleb

do tohoto data může 
ministerstvo vnitra 
odmítnout kandidaturu

začíná bezplatná kampaň 
jednotlivých kandidátů 
na hrad v České televizi 
a Českém rozhlase 

první kolo prezidentských voleb druhé kolo prezidentských voleb, koná se, pokud 
v prvním kole jeden z kandidátů nezíská více než 
50 procent hlasů, a postupují do něho dva účastníci 
s nejvyšším počtem hlasův
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Jana Havligerová 
a Nguyen Thuong Ly

téma připravily

který z nich se dostane na hrad?

miloš zeman (72)
Obhajující prezident oznámil, že nepovede 
kampaň. Pilně však z titulu současné funkce 
navštěvuje jednotlivé kraje. Zda jde o kampaň či 
ne, bude nejspíš muset nakonec rozhodnout soud. 
Hrad možnost, že výjezdy hlavy státu do regionů 
volební kampaní jsou, striktně odmítá.

Jiří drahoš (68)
Bývalý předseda Akademie věd se prezentuje jako 
nezávislý kandidát, podporu mu už ale vyjádřily 
KDU-ČSL, TOP 09 i hnutí STAN. Úmysl kandido-
vat oznámil koncem března, republiku objíždět 
a sbírat podpisy začal koncem dubna. Momentál-
ně je jednoznačným favoritem bookmakerů.

michal horáček (65)
Sázkař, textař a podnikatel. Na besedy s obča-
ny jezdí od loňského listopadu. V intenzivně 
vedené kampani už mimo jiné oznámil, co by 
udělal za prvních sto dní ve funkci hlavy státu. 
Mimo jiné by zrušil nesmyslné kontroly na Hra-
dě a omluvil se současnému mluvčímu Jiřímu 
Ovčáčkovi, že pro něj nemá místo.

Padesátitisícový limit potřebných podpisů zatím překro-
čila trojice hlavních favoritů: obhajující prezident Miloš 
Zeman, někdejší šéf Akademie věd Jiří Drahoš a známý 

textař Michal Horáček. Všichni tři pokračují ve sběru i na-
dále kvůli možným chybám na petičních listech, například 
nečitelnému podpisu.

RekoRdmani 

outsideři

Další zájemci o prestižní politický post 
zatím podmínky pro kandidaturu nesplnili. asi 

nejznámější je jedenačtyřicetiletý lékař a aktivista 
Marek Hilšer, na kontě má kolem patnácti tisíc 

podpisů, pomoc s jejich sběrem přijal od protikandidáta 
horáčka, který mu zpřístupnil svá petiční místa. hilšera  

trápí nedostatek financí, kampaň hradí ze svého a z příspěvků 
drobných dárců. Zhruba deset tisíc podpisů má zatím Vratislav 
Kulhánek. ten jde sice do politiky za značku oDa, jež mu také 

hradí kampaň, ale klidně bude volit také oDs nebo spolupracovat s an-
drejem Babišem. veřejnost láká k podpoře své kandidatury slibem, že 

za podpis je možné získat nové auto škoda octavia. loterie se uskuteční, 
pokud kulhánek získá 50 tisíc podpisů. Podporu občanů zatím shání také 
prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek 
reprezentující realisty, jakožto zájemce o prezidentský úřad se veřejnosti 
ohlásil také Miroslav Sládek, bývalý vůdce republikánů, exposlanec 
věcí veřejných a dnes člen vedení strany republika Otto Chaloupka 

nebo někdejší spolupracovník zpěvačky lucie Bílé a nyní předseda strany 
rozumní Petr Hannig. jediná žena, která oficiálně ohlásila kandidaturu, 

je osmapadesátiletá herečka a zpěvačka Jana Yngland Hrušková. sází 
na protimigrační témata a odchod Česka z eU a připouští, že jde do předem pro-
hraného boje. Podobného ražení je i včera oznámená kandidatura zadluženého 

podnikatele Vladimíra Boštíka, který v minulých parlamentních volbách 
neúspěšně kandidoval  za okamurův Úsvit přímé demokracie. Boštík ovšem 

na rozdíl od předchozích adeptů tvrdí, že potřebné nominační podpisy už má.

Jaroslav kubera (70)
Senátor za ODS a primátor Teplic si se 
sběrem podpisů nemusí lámat hlavu, 
má pro kandidaturu slíbenou podporu 
dostatečného počtu senátorů. Zda vstoupí 
do prezidentského klání, se proto hodlá 
rozhodnout na poslední chvíli. Je zdatný 
řečník, často se vyjadřuje s nadsázkou. 
O současné hlavě státu tvrdí: „Zeman 
není dementní. Volby vyhraje a odstoupí, 
nechce se dál trápit.“

karel štogl (44)
Úředník, léta spojený s ČSSD. Jeho ka- 
riérní dráhu odstartoval Jaroslav Tvrdík, 
jako ministr obrany si ho vybral jako 
poradce. Byl vojenským diplomatem 
OBSE ve Vídni a také šéfem kabinetu 
premiéra Jiřího Rusnoka. Za svou před-
nost považuje schopnost lidi spojovat 
a dostat z nich metodou cukru a biče to 
nejlepší. Tvrdí, že má zajištěnu senátor-
skou nominaci.

sPoléhaJí na Politiky
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Do lázní v Česku  
v roce 2014 dorazilo

380
tisíc pacientů. Letos  
by měl tento rekord 

padnout.

n Blízkost Německa 
znamená tlak na mzdy, 
říká Josef Ciglanský, ře-
ditel společnosti Lázně 
Františkovy Lázně. Ta 
patří k jedné z největ-
ších lázeňských skupin 
v Česku.

 Lidí je prý v lázeňství 
málo. Zvyšovali jste platy?
Stejně jako zaměstnava-
telé v celé Evropě, i my se 
potýkáme s nedostatkem 
kvalifikovaných lidí. I když 
se nám podařilo stabilizovat 
zdravotní úsek. Složitější 

je to u pokojských, číšníků 
a servírek. Ze všech českých 
lázní jsou ty naše snad 
nejblíž německým hranicím, 
nějakých patnáct kilometrů. 
To se projevuje. Je tu tlak 
na zvyšování mzdy.

 O kolik jste přidávali?
Z roku na rok to bylo 
v průměru desetiprocentní 
zvýšení mezd. Ty přitom 
tvoří významnou náklado-
vou položku, přes čtyřicet 
procent. Plánovali jsme, 
že v osobních nákladech 
nastane zvýšení, i když ne 
o tolik. Rádi bychom přidali 
všem na padesát tisíc, ale 

není to možné. Pomohlo 
by, kdyby klesly odvody 
na zdravotní a sociální 
pojištění.

 Jak se s tím vyrovnáte? 
Zdražíte? 
Budeme muset jinde 
ušetřit. Skokově zvyšovat 
ceny nemůžeme. U pobytů 
na zdravotní pojišťovny je 
cena regulovaná. A i když 
počty samoplátců jak tu-
zemských, tak ze zahraničí 
rostou, ani u nich nezvy-
šujeme ceny o moc víc než 
o inflaci. Náš cílový klient je 
český a německý důchodce. 

 Poroste dál význam 
návštěvníků, kteří si pobyt 
hradí sami? 
Jejich počet roste a věříme, 
že poroste dál – že lidé 

začnou investovat do své-
ho zdraví a že si nebudou 
jen kupovat potravinové 
doplňky, ale využijí přírodní 
léčebné zdroje. 

 Prevence je moderní 
populární trend, pomáhá 
vám to?
Rádi bychom přesvědčili 
zdravotní pojišťovny, aby 
investovaly do lázeňské 
péče nejen pro nemocné, 
ale i jako prevenci. Napří-
klad v Německu je to velké 
téma také pro firmy, které 
se starají o zdraví svých za-
městnanců. V prevenci spa-
třujeme značný potenciál.

n Loňská i letošní se-
zona přilákaly do láz-
ní více hostů. Nedo-
statek pracovníků 
však zvyšuje mzdové 
náklady.

 Adéla Čabanová

Před čtyřmi lety volaly 
české lázně o pomoc kvůli 
dramatickým škrtům plateb 
od zdravotních pojišťoven. 
V roce 2014, necelý měsíc 
po svém jmenování, oznámil 
premiér Bohuslav Sobotka 
(ČSSD) opětovné zvýšení 
plateb zdravotních pojišťo-
ven. Následovala ale další 
pohroma, úbytek klientů 
z Ruska a dalších zahranič-
ních destinací, který postihl 
zejména karlovarské lázně. 

Loňská a letošní sezona 
věstí, že krize je minulos-
tí. Lázně letos očekávají 
rekordní tržby a největší 
počet přenocování. Přesto to 
většině lázeňských zaříze-
ní nepřinese proti loňsku 
vyšší zisky, odhaduje Eduard 
Bláha, prezident Svazu lé-
čebných lázní a člen vedení 
Lázní Luhačovice a Jáchy-
mov. „Nedostatek pracovní-

lázně mají plno, 
ale schází personál

ků zvyšuje mzdové náklady,“ 
vysvětluje Bláha. Lze očeká-
vat, že pobyty v lázních pro 
samoplátce proto v příští 
sezoně podraží.

Personální náklady totiž 
tvoří asi 45 procent všech 
nákladů v lázních. Scházejí 
nejen zdravotníci. „Lázním 
zvláště na Karlovarsku chy-
bějí hlavně kuchaři, číšníci 
nebo pokojské, tedy síly, 
kterých potřebují prů-
měrné lázně desít-
ky až stovky,“ vy-
světluje Bláha. 
V Karlovar-
ském kraji 
je přitom 
polovina lůž-
kové kapacity 
českých lázní.

„Situace 
na pracovním 
trhu je zoufalá,“ 
potvrzuje Martin Pla-
chý ze skupiny Royal Spa. 
„Hlavní úkol letošní sezony 
je sehnat dostatek pracov-
ních sil a v mezích možností 
udržet kvalitu poskytova-
ných služeb,“ dodává.

V letech 2014 až 2015 
zaznamenaly lázně znatelný 
úbytek klientů ze zahraničí, 
zejména z Ruska. Například 
jednomu z gigantů, společ-
nosti Imperial Karlovy Vary, 

klesají tržby z 602 milionů 
korun v roce 2013 až na loň-
ských 334 milionů korun. 

Do některých lázní se však 
cizinci vracejí. „V letošním 
roce pozorujeme nárůst po-
čtu rusky mluvících hostů, 
ale také hostů z Německa, 
více klientů přijíždí rovněž 
z Izraele,“ uvádí Patricie 
Irlveková z Léčebných lázní 
Mariánské Lázně.

Loni přijelo do lázní 
proti předchozímu 

roku více lidí, 
a to zhruba 

o 2,3 procenta. 
Strávili tam 
o 4,5 procen-
ta nocí víc. 
Odhaduje to 

Svaz léčeb-
ných lázní, 

který sdružuje 
přes čtyřicet lázní 

s drtivou většinou 
lůžek. Oficiální data zatím 
zveřejněna nebyla. 

Od roku 2010 jezdí do láz-
ní více Čechů na vlastní 
náklady než na náklady 
zdravotní pojišťovny. S pří-
spěvkem zdravotní pojišťov-
ny přijíždí méně než třicet 
procent všech pacientů, 
cizinci a domácí samoplátci 
tvoří přibližně po 35 procen-
tech.

ciglanský: lidé budou více investovat do zdraví

fo
to

 a
rc

hi
v

  Náklady veřejného zdravotního pojištění  
  na lázeňskou péči (v miliardách korun)

 pramen analytická komise dohodovacího řízení
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lázeňští obři

celkový obrat v českém lázeňství se odhaduje na osm miliard korun. 

lázně luhačovice, kterým patří i lázně jáchymov, dohromady hlásí 
za rok 2016 obrat 1,07 miliardy korun a zisk 119 milionů, rok předtím 
to bylo 1,01 miliardy při zisku 111 milionů korun. je to výrazný posun 
proti roku 2013, kdy firmy utržily 761 milionů korun.

léčebné lázně Mariánské lázně z řetězce Danubius měly v roce 
2016 obrat 842 milionů korun a zisk 83 milionů, v předchozím roce  
832 milionů korun a zisk 84 milionů korun. silnější ale byl rok 2014, 
kdy utržily 896 milionů korun. 
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n Provozovatelé 
venkovní reklamy své 
billboardy k 1. září 
u silnic ponechají. Mi-
nisterstvo dopravy dá 
pokyn k odstranění. 
To je závěr dosavadní-
ho jednání.

Aneta Sčotková

Schůzka mezi ministrem 
dopravy Danem Ťokem 
a prezidentem Svazu provo-

zovatelů venkovní reklamy 
Markem Pavlasem dopadla 
podle očekávání. Provozo-
vatelé billboardů neustoupí 
od svého plánu ponechat 
billboardy u dálnic a silnic 
I. třídy i po 1. září, ačkoliv 
jim zákon nařizuje reklamní 
plochy odstranit. Minister-
stvo dopravy tak nejspíš brzy 
požádá Ředitelství silnic 
a dálnic, aby stovky až tisíce 
billboardů odstranilo samo 
a náklady poté vymáhalo 
po jejich majitelích. Svaz se 
rozhodl ponechat billboardy 

na svých místech a nahra-
dit reklamní obsah českou 
vlajkou. Na mnoha místech 
to už udělal. Tvrdí, že podle 
právního výkladu, který má 
k dispozici, je to zcela legální 
postup a že stát nemá právo 
dnes už bývalé reklamní 
plochy odstranit. 

„Pokud byl u staveb, které 
sloužily do 31. 8. 2017 k umís-
tění reklamních zařízení, 
odstraněn reklamní obsah 
a s účinností od 1. 9. 2017 
byl nahrazen vyobrazením 
státní vlajky České republiky, 

jsme toho názoru, že nejde 
nadále o reklamní zařízení, 
ale o jiné stavby, na které již 
nedopadají ustanovení ZPK,“ 
uvádí v posudku pro Svaz 
právník Filip Chytrý. 

Ministerstvo dopravy 
dalo věc posoudit vlastním 
právníkům, podle nichž není 
právní výklad Svazu správný.  
„Jestliže bylo konkrétní zaří-
zení jako reklamní zařízení 
povoleno tam, kde je umístě-
no, je to stále reklamní zaří-
zení, i když nemá reklamní 
obsah,“ uvedl Ťok. Minister-

stvo tedy musí postupovat 
podle zákona a konat kroky 
k odstranění billboardů. 

Provozovatelé venkovní 
reklamy vnímají novou práv-
ní úpravu jako protiústavní 
a na její znění podala sku-
pina senátorů v čele s Vác-
lavem Chaloupkem ústavní 
stížnost. „Jsme přesvědčeni, 
že protiústavní ustanovení 
novely před Ústavním sou-
dem neobstojí a budou zru-
šena,“ vysvětluje prezident  
Svazu Marek Pavlas.
 více e15.cz

stát se chystá odstraňovat billboardy

vlaJky u silnic. Vylepením 
státních vlajek přestaly být 
billboardy reklamním zařízením 
a stát už nemá právo bývalý 
reklamní nosič odstranit – 
takové je právní stanovisko 
Svazu provozovatelů venkovní 
reklamy. Ministerstvo dopravy 
s ním nesouhlasí.fo

to
 č

tk

lovochemie spustila 
linku za dvě miliardy
Lovosická Lovochemie 
zahájila zkušební provoz 
na nové lince na výrobu 
hnojiv. Investice přesáhla 
2,1 miliardy korun. Kapaci-
ta výroby se zvýší až  
o 200 tisíc tun na 1,1 mi- 
lionu tun ročně. Firma 
z holdingu Agrofert tak za-
končila modernizaci, která 
začala před pěti lety a stála 
4,6 miliardy korun.

Obchvat Budějovic má 
být hotov do roku 2021
Dvanáct miliard korun 
bude stát výstavba obchva-
tu Českých Budějovic, jenž 
má být hotov do roku 2021 
jako součástí dálnice D3. 
Ředitelství silnic a dálnic 
má na oba úseky obchvatu 
po patnácti zájemcích, vět-
šinou ze zahraničí. Stavba 

by měla být zahájena zkraje 
příštího roku.

Pošta předá partnerům 
dalších dvacet poboček
Počet pošt Partner vzroste 
na 384 a téměř každou os-
mou poštu bude provozovat 
smluvní partner. Stane se to 
poté, co Česká pošta od září 
převede na partnery dalších 
dvacet poboček. Do konce 
letošního roku mají být 
partnerů čtyři stovky.

škoda Karoq se bude 
vyrábět také v Boleslavi
Automobilka Škoda Auto 
chce od začátku nového 
roku spustit produkci svého 
nového SUV Karoq také 
v Mladé Boleslavi. Dosud se 
vůz vyráběl jen v Kvasinách 
na Rychnovsku, kde výroba 
začala na konci července.  
/čtk/

Krátce

n Největší česká rea-
litní společnost M&M 
Reality Holding vyslo-
vila zájem o předního 
hráče v poradenském 
byznysu.

Jan Pavec

Volební manažer hnutí ANO 
Petr Morcinek ani na samém 
začátku horké fáze před-
volební kampaně netlumí 
svoje podnikatelské aktivity. 
Je vlastníkem M&M Reality 
Holdingu, který veřejně 
ohlásil zájem o koupi větši-
nového podílu ve finančně-
-poradenské společnosti 
Fincentrum. 

„Významně bychom zvýšili 
svůj podíl na trhu s finan- 
čními produkty i v segmentu 
životního a neživotního pojiš-
tění,“ vysvětlil Morcinek, co 
si od koupě slibuje. „Zapadá 
to do strategie naší dceřiné 
společnosti M&M Finance, 
jejíž vedení si dalo za cíl stát 
se nejpozději v příštím roce 
jedničkou v oboru,“ dodal. 
Cenu majoritního podílu v po-
radenské společnosti vidí  
„v řádu vyšších stovek milio-
nů korun“.

Holding svou nabídkou 
reaguje na informaci deníku 
E15, podle které dva meziná-
rodní investiční fondy – ARX 
Equity Partners a Capital Dy-
namics – zvažují prodej svého 
kontrolního podílu ve Fincen-

tru. Koupily ho v roce 2013 
od Petra Stuchlíka a Martina 
Nejedlého, podle tehdejších 
tržních spekulací za tři čtvrtě 
miliardy korun. Celé Fincen-
trum pak mělo mít hodnotu 
více než miliardy korun.

Pro Stuchlíka, v současné 
době generálního ředitele 
Fincentra, je ale způsob 
podání nabídky neseriózní. 
„Finanční ředitel M&M mi 
koncem minulého týdne 
poslal e-mail, kde deklaroval 
zájem se potkat a získat více 
informací o transakci,“ uvedl 
Stuchlík. „Ještě než jsem mu 
stihl odpovědět, vydali o tom 
tiskovou zprávu. To je koloto-
čářský marketing zaměřený 
na jejich síť realitních porad-
ců,“ dodal.  více e15.cz

volební manažer ano 
chce koupit Fincetrum

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/stat-se-chysta-odstranovat-billboardy-u-silnic-klicku-s-nekomercnim-obsahem-neuznava-1336812
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/kolotocarsky-marketing-hodnoti-sef-fincentra-ohlaseny-zajem-o-koupi-od-babisova-muze-pro-volby-1336806
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n Slovenský správce 
tranzitních plyno-
vodů Eustream těží 
z rostoucího exportu 
ruského plynu do Ev-
ropy a z vyššího záso-
bování Ukrajiny.

Jan Stuchlík

Trubkami slovenského 
přepravce plynu Eustream se 
loni prohnalo nejvíce plynu 
od roku 2011. Letošní rok by 
mohl být ještě lepší. Eustre-
am, jehož menšinový podíl 
patří společnosti EP Infra-
structure ze skupiny EPH, 
těží především z rostoucího 
exportu ruského plynu na zá-
pad. Letos mu opět pomůže 
také zpětná přeprava plynu 
na Ukrajinu.

Loni Eustream přepravil 
60,6 miliardy metrů krychlo-
vých plynu. Z nich 95 procent 
proteklo do dalších zemí. „To 
souvisí s tím, že prodej rus-
kého plynu do Evropy vzrostl 
o více než osm procent,“ uvádí 
Gabriel Beer z Eustreamu. 

Za letošní první polole-
tí poslal ruský Gazprom 
západním směrem o devět 
procent plynu více než v první 
polovině loňského roku. Pro-

jevilo se to také na vytíženosti 
slovenských plynovodů. Z dat 
tamního přepravce vyplývá, 
že průměrná denní přepra-
va z Ukrajiny za leden až 
červenec meziročně vzrostla 
o 20 procent. Vyšší tranzit 
z Ruska do Evropy hlásí také 
Ukrajina. Za prvních pět mě-
síců letošního roku se objem 
plynu zvedl o 22 procent, 
uvádí ukrajinský přepravce 
Ukrtransgas. Přes Slovensko 
plyn směřuje do rakouského 
Baumgartenu.

Eustream nechce odhady 
přepravy za letošní rok ko-
mentovat. „Jsme závislí na ob-
chodnících s plynem, kteří 
objednávají naše služby. Proto 
je těžké detailně prognózovat 
vytížení naší infrastruktury,“ 
dodává Beer.

Letos roste také přeprava 
plynu na Ukrajinu. Po zpro-
voznění plynovodu z Vojan 
do Užhorodu v září 2014 se 
roční objem dodaného plynu 
vyšplhal na loňských 9,1 mi-
liardy metrů krychlových. 
„Slovensko disponuje největší 
kapacitou pro dopravu plynu 
na Ukrajinu. Mezi roky 2015 
a 2016 ale bylo vidět také vyšší 
využívání alternativních cest 
z Maďarska a Polska,“ uvádí 
Beer. Z obou zemí na Ukrajinu 
dorazily dvě miliardy metrů 
krychlových. Do letošního 
června se přeprava ze Sloven-
ska na Ukrajinu meziročně 
zdvojnásobila na 4,8 miliardy 
metrů krychlových, uvádí 
informační systém o tocích 
plynu, který provozuje Mezi-
národní agentura pro energii. 

Přes slovensko 
proudí více plynu

harvey je opět nad pevninou, ale slábne

Bouře Harvey, která od minulého týdne ničila americ-
ký Texas, se vrátila nad pevninu. Její střed byl západně 
od Cameronu v Louisianě. Oznámilo to americké Národní 
středisko pro hurikány. Podle čerstvé předpovědi by živel 
brzo měl zeslábnout v tlakovou níži.  více e15.cz

Buffett se stal největším akcionářem Boa

Investiční společnost Berkshire Hathaway miliardáře a fi-
lantropa Warrena Buffetta se stala největším akcionářem 
Bank of America. Využila opci, která umožňuje nakoupit 
700 milionů kmenových akcií banky s výraznou slevou. 
Berkshire tak v ústavu nyní vlastní 6,6 procenta akcií. 

Pegas končí na polské burze

Akcie znojemské textilky Pegas Nonwovens se přestanou 
obchodovat na burze ve Varšavě během čtvrtého čtvrtletí 
letošního roku. Polský dozorový orgán schválil vyřazení 
akcií z obchodování. Textilka zůstává obchodovatelná 
na burze v Praze, kterou považuje za stěžejní.

V Barmě probíhá další exodus

Více než 18 tisíc příslušníků menšinového etnika Rohingů 
uprchlo podle Mezinárodní organizace pro migraci během 
uplynulého týdne z Barmy do Bangladéše. Do sousední-
ho státu lidé uprchli, aby se vyhnuli nejhorší vlně násilí 
za posledních pět let. /čtk/

Krátce

Země Množství Kurz

austrálie 1 17,336

Čína 1 3,316

Dánsko 1 3,501

eMU 1 26,045

chorvatsko 1 3,514

japonsko 100 19,829

kanada 1 17,396

Maďarsko 100 8,520

norsko 1 2,804

Polsko 1 6,115

rusko 100 37,276

švédsko 1 2,739

švýcarsko 1 22,791

turecko 1 6,317

Usa 1 21,849

velká Británie 1 28,223

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 30. 8. 2017 

Název Kurz [Kč] Změna  

cetv 91,50   1,22 % 

ČeZ 418,40   0,48 % 

erste Bank 934,70   1,69 % 

Fortuna 148,50   0,00 % 

kofola 415,30   1,05 % 

kB 987,80   0,65 % 

Moneta 76,25   -0,13 % 

o2 cr 274,40   -0,29 % 

Pegas 1 008,00   -0,20 % 

Philip Mor. Čr 15 640,00   0,84 % 

tMr 710,00 0,00 %

Unipetrol 293,00   0,00 % 

viG 650,00   1,39 % 

Celkový objem (v tisících korun) 287 410

akcie na pražské burze 30. 8. 2017 

Budou 
vyšší sazby? 
 
Prázdniny se chýlí ke konci 
a s tím i čas dovolených. 
A platí to i pro centrální 
bankéře. Prozatím se tento 
týden pro média vyjádřili 
dva, viceguvernér M. Hampl 
a vrchní ředitel M. Mora.

Když jsme na počátku 
srpna zveřejnili svou mak-
roekonomickou prognózu, 
která (nejenom) z pohledu 
očekávaného hospodář-
ského růstu patřila mezi 
nejoptimističtější na trhu, 
předpokládali jsme, že ČNB 
letos zvýší sazby dvakrát – 
ve třetím a čtvrtém kvartá-
le. Srpnové zasedání naše 
očekávání naplnilo, ban-
kovní rada poprvé po téměř 
deseti letech zvedla svou 
klíčovou úrokovou sazbu 
a odpoutala se od „technic-
ké“ nuly. Komentář guverné-
ra Rusnoka po tomto kroku 

byl ale holubičí, další brzké 
zvyšování sazeb nenazna-
čoval, a v podstatě ho pro 
roční horizont nepředpoklá-
dala ani prognóza z dílny 
ekonomů ČNB.

Poslední týdny ale při-
nesly silná růstová data, 
HDP rostl během druhého 
čtvrtletí nejrychleji v his-
torii, svižně rostou mzdy 
a ani inflace za očekáváním 
samotné ČNB nezaostala. 
A co je podstatné, česká 
koruna od té doby nijak 
zvláště neposílila. Oba 
zmínění centrální bankéři 
se tak vyslovili pro to, že si 
dokážou ještě letos předsta-
vit další zvýšení úrokových 
sazeb, viceguvernér Hampl 
dokonce nevylučuje, že pro 
tento krok zvedne roku hned 
na příštím zasedání 23. září. 

Naše prognóza tak stále 
žije a věříme, že ČNB letos 
ještě jednou sazby zvýší. 
V hlavním scénáři stále 
počítáme se závěrečným 
čtvrtletím roku. A pouze 
mírné posílení koruny v re-
akci na jestřábí komentáře 
z ČNB ukazuje, že kurz 
skutečně nebude pro zvýšení 
sazeb překážkou.

autor je hlavním ekonomem kb

Akcie, měny & názory

Jan Vejmělek

Přeprava plynu přes Slovensko (v miliardách m3)

 pramen eustream
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http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/zkaza-po-hurikanu-harvey-pocet-obeti-se-vysplhal-na-tricet-1336777


Rada bezpečnosti OSN jed-
nomyslně odsoudila odpá-
lení severokorejské rakety 
do Tichého oceánu. Novými 
sankcemi v textu vypracova-
ném Spojenými státy ale už 
Pchjongjangu nepohrozila.

Vypuštění rakety středního 
doletu Hwasong-12, která 
přeletěla Japonsko, označila 
rada za „pobuřující“ hrozbu. 
Zároveň vyzvala Pchjongjang, 
aby ustal v dalších raketo-
vých pokusech a vzdal se také 
svých jaderných zbraní a je-
jich dalšího vývoje. Ve svém 
prohlášení 15členná bezpeč-

nostní rada uvedla, že je zcela 
nezbytné, aby Severní Korea 
přijala okamžité a konkrétní 
kroky ke snížení napětí. Sama 
se zavázala k „mírovému, di-
plomatickému a politickému 
řešení“. Ostatní státy světa 
vyzvala, aby uplatňovaly 
dosavadní sankce.

Podle Reuters členové 
RB OSN s právem veta, 
tedy Rusko a Čína, tradičně 
odmítají podporovat další 
sankce, když KLDR nepoužije 
při svých zkouškách raketu 
dlouhého doletu či jadernou 
bombu. /čtk/  sledujte e15.cz

osn jednomyslně 
odsoudila odpálení 
rakety kldR

www.e15.cz | 9 |

VSTUP ZDARMA

PÁTEK 1. 9. 
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

13:00 AUTOGRAMIÁDA FOTBALISTŮ AC SPARTA PRAHA
19:00 KONCERT – TOMÁŠ KLUS 

21:30 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 
21:50 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ

REPRÍZA
VÝSTAVA OTEVŘENA 10:00 – 22:00

ČTVRTEK 31. 8. 
NA SMÍCHOVSKÉ NÁPLAVCE

18:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
18:30 KONCERT – JELEN

20:00 KONCERT – MONKEY BUSINESS ft. DAN BÁRTA A TONYA GRAVES
21:30 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 
21:50 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 

REPRÍZA 
VÝSTAVA OTEVŘENA 16:00 – 22:00

NEDĚLE 3. 9. 
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

15:00 RADY MARTINA VACULÍKA, TECHNICKÉHO EXPERTA SVĚTA MOTORŮ
16:00 AUTOGRAMIÁDA FOTBALISTŮ SK SLAVIA PRAHA

 VÝSTAVA OTEVŘENA 10:00 – 20:00

SOBOTA 2. 9. 
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ

15:00 RADY MARTINA VACULÍKA,TECHNICKÉHO EXPERTA SVĚTA MOTORŮ 
16:00 BESEDA O „CHYTRÉM MĚSTĚ“

17:00 BESEDA O BEZPEČNOSTI V DOPRAVĚ
20:00 KONCERT – VLADIMÍR 518 + ORION  

 (SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA)

21:30 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 
21:50 VODNÍ SVĚTELNÁ SHOW NA VLTAVĚ 

REPRÍZA 
VÝSTAVA OTEVŘENA 10:00 – 22:00

ČESKÝCH  
PREMIÉR  10 

PRAHA | NÁPLAVKA  31. 8. – 3. 9.

PROGRAM
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www.autananaplavce.cz
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čez investoval 
do sdílení eko-aut
n Česká firma se pro-
střednictvím dceřiné 
společnosti Inven Ca-
pital stala akcionářem 
francouzské Vulog, 
která je globálním 
lídrem v oboru.

 
Energetická skupina ČEZ 
koupila prostřednictvím své 
dceřiné firmy Inven 
Capital významný 
minoritní podíl 
ve francouzské 
společnosti 
Vulog. Potvrdil 
to mluvčí ČEZ 
pro obnovitelné 
zdroje Martin 
Schreier. Hodnotu 
transakce neuvedl. 
Firma je podle něj 
globálním lídrem v posky-
tování technologií pro sdílení 
ekologických aut ve městech.

Francouzská média uvedla, 
že Vulog na svůj další mezi-
národní rozvoj celkem získal 
17,5 milionu eur. Kromě Inve-
nu mají být investory britské 
společnosti Frog Capital 
a ETF Partners a francouzská 
Bpifrance prostřednictvím 
fondu Ecotechnologies.

„Mladá generace lidí 
mezi 20 až 30 lety již nevidí 
ve vlastnictví aut společen-
skou hodnotu, ale raději 

je sdílí dle momentálních 
potřeb. Také rodiče s dětmi 
již stále častěji raději volí 
pronájem. Světový trh tak-
zvaného carsharingu roste 
a očekáváme, že do roku 2020 
vyroste na více než čtyřnáso-
bek,“ uvedl generální ředitel 
společnosti Inven Capital 
Petr Míkovec. 

Také generální ředitel ČEZ 
Daniel Beneš považuje 

sdílení aut za per-
spektivní obor. 

„Investicí 
do společ-
nosti Vulog 
podporuje-
me rozvoj 
ekologické 

dopravy 
ve městech, 

protože díky 
carsharingu 

narůstá využití aut 
až na sto procent a to dělá 
z investic do elektrických 
aut a dobíjecí infrastruktury 
ekonomicky návratné podni-
kání,“ uvedl Beneš. Podle něj 
chce skupina pomoci Vulogu 
proniknout na další světové 
trhy včetně toho českého. 

Z letošních statistik  
Asociace elektromobilového 
průmyslu vyplývá, že v Česku 
je více než 300 nabíjecích 
míst pro elektromobily, kaž-
doročně jich přibývá několik 
desítek. /čtk, ščo/

V Česku
je více než

300
nabíjecích míst

pro elektromobily.



Babiš a jeho 
věrný strážce 
Pelikán
Ministr spravedlnosti Robert 
Pelikán trvá na tom, že 
policejní žádost o vydání 
Andreje Babiše a Jaroslava 
Faltýnka je politicky motivo-
vaná. Stojí si za svými slovy 
z rozhovoru pro týdeník 
Respekt, v němž pravil: 
„Jediným možným důvodem 
pro žádost o vydání podanou 
několik týdnů před volbami 
může být ovlivnění těchto 
voleb. V tom má Andrej 
Babiš nepochybně pravdu.“ 
Včera ovšem před poslanci 
sněmovního ústavně-právní-
ho výboru alespoň připus-
til, že z pozice ministra 
spravedlnosti neměl tento 
svůj názor v rozhovoru s no-
vinářem říkat. To skutečně 
neměl. A bude třeba se 
smířit s tím, že větší sebe-
reflexe se od představitele 
hnutí s železnou disciplínou 
takhle těsně před volbami 
nedočkáme.

Ministr Pelikán má 
samozřejmě plné právo mít 
na věc, která je pro jeho šéfa 
i celé hnutí dost nepříjemná, 
vlastní názor. Ovšem jako 

ministr spravedlnosti by 
v tomto konkrétním případě 
přece jen měl mít tento 
názor podložený pádněj-
šími argumenty než jiní 
pozorovatelé. Což bohužel 
nemá. Pelikán se jako mnozí 
další kritici počínání policie 
včetně Andreje Babiše od-
volává na „načasování“. Nic 
víc. Přitom samotné datum 
žádosti o vydání dvou lídrů 
hnutí ANO je argumentem 
velmi chabým. 

Jednak vůbec nijak nedo-
kládá politickou motivaci 
policie, jednak z tohoto 
argumentu vůbec nevyplývá, 

jaké načasování by si jeho 
uživatelé představovali jako, 
řekněme, politicky neutrální. 
Vzhledem k ministrovu teh-
dejšímu mlčení lze nesměle 
dovodit, že třeba zatýkání 
na ministerstvu školství, 
kvůli němuž skončila 
Pelikánova vládní kolegyně 
Valachová, bylo z hledis-
ka načasování v pořádku, 
protože k němu došlo už 
v květnu, tedy pět měsíců 

před volbami. Tehdy Pelikán 
k práci policie neměl výhrad, 
takže někde v rozmezí toho-
to čtvrtroku je tedy zřejmě 
třeba hledat onu filigrán-
skou hranici mezi dobrým 
a špatným „načasováním“. 
Leda že by tedy jeho tehdejší 
mlčení nějak souviselo s tím, 
že cílem policie se stalo 
ministerstvo pod vládou jiné 
politické strany.

Co udělá celá kauza 
Čapího hnízda s volebním 
výsledkem hnutí ANO, v tuto 
chvíli jasné není. Průzkumy 
naznačují, že s voličským 
jádrem nijak zvlášť nehne, 
ale část potenciálních voličů 
by policejní vyšetřování 
odradit mohlo. Ale průzku-
my se mohou snadno mýlit 
a voliči si svou volbu mohou 
za dva měsíce ještě třikrát 
rozmyslet. Jisté ovšem je, 
že vystupování členů hnutí 
kolem žádosti o vydání 
jejich předsedy už dnes dost 
jasně ukazuje, jaký je jejich 
vztah k veřejným institucím, 
které by měly mít ve vínku 
nezávislost na politickém 
působení. 

A to bohužel včetně mi-
nistra, který má na starost 
rezort jménem spravedlnost, 
ale když jde o předsedu, vy-
ráží ochotně jako věrný stra-
ník na obranné valy, jakkoli 
jsou vratké. To by měla být 
pro voliče daleko důležitější 
zpráva než samotné závěry 
vyšetřování Čapího hnízda, 
jichž se beztak hned tak 
nedočkáme.

Komentář

Martin Čaban
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Vystupování členů 
hnutí ANO kolem 
žádosti o vydání 
jejich šéfa jasně 
ukazuje, jaký je jejich 
vztah k veřejným 
institucím.

Chcete vědět, 
jak se změní  nance v internetové době?

14. 9. 2017, NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Registraci spolu s programem najdete na 

www.e15.cz/events

FINTECH REVOLUCE II.
FINTECH REVOLUCE V ČESKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Generální partner: Hlavní partneři: Image partner: Záštita:
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 Co je moc, to je moc. Co se 
stalo, je absolutně nepřijatelné 
a nezodpovědné,

řekla o severokorejském raketovém 
testu americká velvyslankyně  
při osn nikki haleyová 
str. 9
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Glosa

Přetahovaná nad propastí
Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker není spo-
kojený. Důvodem jeho nevole jsou opět Britové, konkrétně 
jejich představy o brexitu. Spojené království by rádo 
domluvilo naráz jak rozloučení, tak i příští vztahy s unií. 
Podle Junckera ovšem nelze nastínit krok B, aniž by byl 
jasný krok A. Jistě, Britové to prostě zkoušejí. Současná 
vláda brexit podědila a je zřejmé, že si s úkolem moc neví 
rady. A Brusel těchto nedostatků využívá, aby mohl zběh-
líky peskovat.

Horší je, že racionální hlas o tom, jak bude EU bez Británie 
vypadat, aby jeden pohledal. Stejně jako představu, co 
chce Londýn unii v budoucnu nabídnout, když už toho 
po ní tolik chce. Výsledkem slovní přetahované může být, 
že se detaily rozluky zkrátka projednat nestihnou. Králov-
ství pak na jaře 2019 jen živelně vypadne z kola ven a do-
pady se budou řešit teprve poté za pochodu. Ani pak to ale 
Britové nebudou mít snadné. Na řešení věcí až ve chvíli, 
kdy se stanou, je unie skutečným přeborníkem.
 Igor Záruba
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Jaká panuje situace na trhu  
z pohledu investování? 
ekonomická situace je velmi 
dobrá, trh je už vlastně pře-
hřátý, ale úrokové sazby jsou 
zároveň na minimu. stávajícím 
investicím se daří dobře.

Je vhodná doba pro investice?
Pro zajímavější zhodnocení 
peněz dnes reálně existují jen 
rizikovější investice, ať už jde 
o riziko volatility ceny akcií  
nebo riziko defaultu v případě 
dluhopisů. v některých je riziko 
mnohem větší, jako v případě 
dnes často vydávaných kor-
porátních dluhopisů no name 
společností, které se tváří, že 
garantují určitý výnos. Garance 
ale záleží na tom, zda taková 
firma přežije a bude schopna 
peníze zaplatit.

kvůli nízkým úrokovým saz-
bám ale nelze zhodnotit peníze 
konzervativně. akciový trh je 
na tom dobře. Předpokládám, 
že se trhům bude dařit ještě 
tak dva roky. Už dnes je ale 
potřeba sledovat indicie, které 
by naznačovaly přepálení trhů 
nebo nějaký obrat.

Jací jsou Češi investoři? 
na základě čísel lze vidět, že 
Češi investují stále více. v sou-
časnosti je v podílových fon-
dech přes 500 miliard korun 
a každý rok trh nabobtná o dal-
ších až 100 miliard. ve srovnání 
s bankovními vklady je to ale 
málo. v bankách na běžných 
a spořicích účtech nebo sta-
vebních spořeních leží 60 nebo 
70 procent peněz domácností. 

ve srovnání se zahraničím 
investujeme o poznání méně. 
abychom dohnali rakousko, mu-
sel by každý český občan, a to 
včetně malých dětí, investovat 
zhruba 400 tisíc korun.

Podle průzkumů Češi nevěří 
kapitálovým fondům. Peníze 
ukládají raději na penzijní 
nebo stavební spoření, kdež-
to fondy jsou až na chvostu 
oblíbenosti. Čím to je?
lidé mají investice spojené s ri-
zikem, se kterým se neumějí 
poprat. spořicí účty, stavební 
spoření a původní penzijní 
spoření garantují určitý výnos. 
nové penzijní společnosti jsou 
však příkladem toho, jak český 
občan nepřemýšlí v intencích 
výnos, čas a riziko.  

objevují se dva extrémy. 
v prvním mají lidé garantovaný 
nulový výnos, ale přitom mají 
peníze zablokované na dvacet 
nebo třicet let. a výnosnější 
produkty přitom existují. 

Druhý případ je, že lidé 
kupují nesmyslné dluhopisy 
s brutálním rizikem, které jim 
údajně garantují nějaký vysoký 
výnos. Pokud vám někdo nabízí 
garantovaný bezrizikový vysoký 
výnos, tak vždycky lže. vždy 
může nastat případ, že firma 
nebude schopna peníze vrátit.

Jak důležitý je třetí pilíř 
důchodového pojištění, 
jehož zhodnocení se blíží 
garantované nule? Pamatuji 
si přednášku ekonoma, který 
tvrdil, že po působení inflace 

si za tisícikorunu vloženou 
do tohoto fondu koupí  
za 30 let leda tak banán.
když všechno půjde dobře, tak 
garantovaná nula zohlední i in-
flaci. Myslím si, že třetí pilíř hra-
je velkou roli, protože lidé spoří 
a tvoří kapitál, navíc dostávají 
i příspěvek od státu. kdybych 
neukládal do třetího pilíře a ne-
dostal příspěvek od státu, tak si 
nekoupím ani ten banán.  

lidem ale chybí edukace a in-
formace. Pokud se peněz vzdám 
na dvacet nebo třicet let, měl bych 
dostat odpovídající výnos. Proto 
je nelogické investovat jenom do 
třetího pilíře v transformovaném 
fondu, když třetí pilíř nabízí výnos-
nější možnosti investování a při 
tomto investičním horizontu je rizi-
ko velmi malé. velké množství lidí 
má peníze v původních penzijních 
fondech, protože nemá informace 
o alternativách.

V minulosti jste vstoupili 
i na polský trh. Lze porovnat 
českou a polskou investiční 
mentalitu?

nelze, český a polský trh jsou 
dva úplně jiné světy. Poláci 
mají mnohem menší averzi 
k riziku a chtějí taky rychle 
vydělávat. navíc to je země, 
kde donedávna byly vysoké 
úrokové sazby, ten trh je 
někde jinde. Před pěti lety, 
kdy jsme na tamní trh vstupo-
vali, byly úrokové sazby pět 
procent, kdežto u nás vysoké 
sazby představovaly dvě nebo 
2,5 procenta.

Promlouvá i do finančního 
poradenství fintech?
My jsme do fintechu vstoupili 
také. investovali jsme do twi-
sta, které se soustřeďuje 
na to, jak platit snadno, rychle 
a pohodlně. Platba e-mailem 
je typický příklad. nejde ale 
jen o investici jako takovou, 
aktivně se podílíme i na tvor-
bě strategie. v Partners máme 
investiční společnost, chys-
táme roboadvisera i on-line 
fondový supermarket. vše, co 
děláme, připravujeme tak, aby 
se dalo uzavírat on-line, ať už 
poradcem nebo samotným 
klientem.

očekávám, že fintech změ-
ní proces, způsob sjednávání 
a správu portfolia, ale ne 
finančně poradenský trh. ani 
role finančního poradce se 
v horizontu pěti nebo i deseti 
let nezmění. Poradce je pod-
statná část procesu, protože 
dokáže získat klienta a po-
skytnout analýzu jeho situace. 
/lum/

 Očekávám, že fintech změní proces, způsob 
sjednávání a správu portfolia, ale ne finančně 
poradenský trh. Ani role finančního poradce se 
v horizontu pěti nebo i deseti let nezmění.

Češi ve srovnání se za-
hraničím mají v investo-
vání co dohánět. Často 
investují své peníze 
nelogicky a získávají 
menší výnosy, než by 
mohli. „Lidé mají investi-
ce spojené s rizikem, se 
kterým se neumějí po-
prat,“ říká šéf finančně 
poradenské společnosti 
Partners Petr Borkovec.

Pokud někdo garantuje 
vysoký výnos, tak lže

vystudoval 
Provozně 
ekonomickou 
fakultu 
na Mendelově 
zemědělské 
a lesnické univerzitě v Brně, 
působil zde také jako 
pedagog. je majitelem 
a šéfem finančně poradenské 
společnosti Partners Financial 
services, kterou spoluzaložil 
před 10 lety.

Petr 
Borkovec (40)
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Závěr srpna patří (letos již 
po patnácté) jedné z nejvý-
znamnějších vinařských 
soutěží v Česku Vinař roku. 
Tato soutěž je ceněna přede-
vším proto, že její komise je 
mezinárodní a zasedá v ní de-
set uznávaných degustátorů. 
V tomto ročníku se šest z nich 
může pochlubit nejprestižněj-
ším titulem mezi someliéry 
Master of Wine.

VÝslEdKY
Ve finále hodnotitele nejvíce 
zaujala kolekce vín vinařství 
Spielberg. Stříbrnou medaili 

si odneslo Nové vinařství 
z Drnholce a bronzovou Milan 
Sůkal z Nového Poddvorova. 
Nejlepší samostatné víno, 
respektive šampiona, vybrala 
porota u bílých vín Muškát 
žlutý výběr z cibéb 2015 z Cha-
teau Valtice – Vinné sklepy 
Valtice a u červených Pinot 
Noir 2015 Výběr z hroznů 
Milana Sůkala. Čtyřicet finálo-
vých vín tentokrát vzešlo  
z 538 přihlášených vzorků.

stOuPaJící KValita
Podle hodnotitelů byla 
finálová vína vynikající. 

Tradiční předseda komise 
legendární someliér John 
Salvi upozornil, že letos je 
kvalita vín jednoznačně lepší 
než v minulých letech. „Vývoj 
je viditelný. Dnes jsou vína 
z Česka jednoznačně na svě-
tové úrovni,“ prohlásil a pod-
ložil své tvrzení čísly. „Ze 
čtyřiceti finálových vín bylo 
nejnižší bodové ohodnocení 
vzorku 84,1 ze sta možných. 
Zbylých 39 vzorků přesáhlo 
hranici 85, což by na meziná-
rodních soutěžích znamena-
lo stříbrnou medaili. Zlatou 
dostávají vína s počtem bodů 

alespoň 88. A to se povedlo 
17 vínům.“

PraVidla
Vinaře roku pořádá Český 
archiv vín ve spolupráci s Vi-
nařskou asociací ČR a Asociací 
sommelierů ČR. Hlavní ceny 
jsou udělovány za kolekci vín. 
Ta musí mít alespoň šest vzor-
ků, které jsou sestaveny z mi-
nimálně tří kategorií (vína bílá 
suchá, polosuchá, polosladká, 
červená, růžová a šumivá). 
Hodnotí se ale jednotlivá 
vína, takže lze udělovat i titul 
šampiona.  /pol/

v soutěži vinař roku zvítězilo vinařství spielberg 

Vlastimil Poliačik

Vinice v tomto měsíci sice stá-
le ještě hraje prim, ale v druhé 
půlce se již sklep důrazně 
hlásí o slovo.

VinicE
„Ve vinohradech už probíhalo 
jen několik drobných zelených 
prací. Převážně se týkaly od-
listění modrých hroznů. Na-
opak u bílých se listová plocha 
nechává i z důvodů lepšího 
vývoje aromatických látek,“ 

říká David Šťastný, ředitel 
Chateau Valtice. Vinohrad-
ník má v tento čas i poslední 
možnost redukce hroznů. „My 
jsme spíše pro kvalitu než 
pro kvantitu, takže u někte-
rých modrých odrůd asi ještě 
něco prořežeme, ale spíše jen 
kosmeticky. Podle odhadů to 
totiž vypadá, že letošnímu 
ročníku díky několikaletému 
suchu budou chybět kyseliny, 
takže při větším prořezání 
by se vytvořilo více cukru, 
ale na úkor kyselin. A víno 
bez kyselin není to správné,“ 
vypočítává Tomáš Osička 
z vinařství Salabka. V srpnu je 
ještě stále nutné mulčovat me-
ziřadí a někteří ještě částečně 
osečkují letorosty. Především 
však se v tomto období musí 
kontrolovat a ochraňovat réva 

klasické práce při vinobra-
ní – odstopkování, drcení, 
lisování, macerace, odkalení 
a fermentace. „Protože Sola-
ris má tuhou slupku, tak při 
maceraci přidáváme trochu 
enzymů,“ říká Volařík. 

První sklizeň se většinou 
prodá ve formě netrpělivě 
očekávaného burčáku. Ne 
všichni vinaři využijí tohoto 
poměrně snadného výdělku. 
„Máme kvalitní hrozny, a tak 
je nám líto jim nedopřát stát 
se krásným vínem,“ podotýká 
Volařík.

JaK dOPadl srPEn
Podle Martina Půčka, ředitele 
Svazu vinařů, bylo tento měsíc 
méně srážek, což je znát u mla-
dých vinic. Z hlediska chorob 
byl velmi dobrý. „Zatím to 

před chorobami, hlavně hou-
bovitými. „Preventivně jsme 
provedli postřik. Používáme 
k tomuto účelu preparáty 
na bázi síry,“ upozorňuje Mi-
roslav Volařík ze stejnojmen-
ného vinařství. 

V druhé půlce měsíce již 
začal sběr první úrody. Podle 
odborníků je letos vegetace 
díky teplému počasí posunuta 
o týden až čtrnáct dní dopře-
du. „Už 15. srpna jsme začali 
se sběrem odrůdy Irsai oliver,“ 
říká Šťastný. „Naš první sběr 
byl o týden dříve než vloni, 
tedy 22. srpna, a byla to odrů-
da Solaris,“ dodává Volařík.

VE sKlEPě
Ve sklepě se už někde při-
vítala první várka hroznů 
a nesměle tak započaly 
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vinohradníci vyhodnocují 
průběh vegetace a reagují 
případnou redukcí násady 
hroznů nebo odlistěním zóny 
hroznů. velká pozornost se 
věnuje ochraně proti hnilo-
bám. Provádějí první rozbory 
hroznů, aby se mohli zaměřit 
na optimalizaci termínu 
sklizně. Probíhá také sklizeň 
velmi raných odrůd z nichž se 
většinou vyrobí burčák.

Pavel Pavloušek, profesor 
Mendelovy univerzity v Brně

akademické  
shrnutí

vinařský srpen:  
rozhoduje se o kvalitě sklizně

vypadá, že se nic nezměnilo. 
Úroda bude jako vloni. Uvidí-
me v září,“ doplňuje.

n Srpen pro vinaře 
znamená dokončení-
zelených prací, dohled 
nad stavem hroznů 
a první úrodu.

partner rubriky vinařský fond

food

legendární John Salvi (vlevo) 
a majitel vítězného vinařství 
Jaroslav Javornický.
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n Olga Sommerová na-
točila celovečerní do-
kument o operní zpě-
vačce Soně Červené, 
který patří k nejlepším 
v poslední době.

Dušan Kütner

Životem operní zpěvačky 
Soni Červené, která se pro-
slavila v zahraničí, zatím-
co v Československu se ji 
snažili komunisté vymazat 
z historie, se režisérka Olga 
Sommerová v minulosti zabý-
vala již dvakrát. Natočila o ní 
jeden z dílů Třinácté komnaty 
a byla i jednou ze tří hrdinek 
dvanáct let starého hodino-
vého dokumentárního filmu 
Moje dvacáté století.

Do třetice se Sommerová 
rozhodla zpracovat osudy 
nyní jednadevadesátileté 
a stále vitální pěvkyně co nej-
důkladněji, tedy do podoby 

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

Vychází také 
jako e-book 

Co když toho 
pravého potkáte 
v nesprávný čas?

225x148_Miss_E15.indd   1 06/06/17   14:39

262633/473 inzerce

Jde do kin. Celovečerní dokument o pěvkyni Soně Červené 
(vlevo) se bude od 7. září promítat v kinech po celé ČR.
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celovečerního dokumentu na-
zvaného lakonicky Červená.

Není divu. Osud dcery Jiří-
ho Červeného – zakladatele 
slavného prvorepublikového 
kabaretu Červená sedma – 
by vydal na několik filmů, 
neboť jej zásadně až tragicky 
ovlivnily i dějinné události 
dvacátého století.

Sommerové dokument 
tak není pouhým tradičním 
portrétem filmované osob-
nosti a její profesní kariéry. 
Je i stručnou kronikou éry 
nacistické, kterou rodiče Čer-
vené strávili v koncentračním 
táboře, i komunistické, kdy 
její matku hned ke konci roku 
1948 zavřeli do vězení, v němž 

zemřela po pouhých třech 
dnech na předávkování léky. 

Stejně zásadně pak 
zasáhly dějiny v roce 1962, 
kdy po stavbě berlínské zdi 
na poslední chvíli uprchla 
z východního Berlína, kde 
měla tehdy angažmá v opeře 
Unter den Linden, do západní 
části hlavního města a musela 
začít znovu.

Teprve ve světle tehdejších 
událostí – velmi trefně do-
plněných archivními záběry 
z příjezdu Hitlera do Prahy, 
projevu Gottwalda před 
únorovým pučem či ze stavby 
berlínské zdi – postupně 
vyplouvá na povrch nako-
nec úspěšná snaha mladé 
talentované dívky proniknout 
na divadelní a posléze operní 
jeviště.

V dalších desetiletích 
se pak Červená proslavila 
na prknech řady prestižních 
operních domů v Salcburku, 
San Francisku, Vídni, Miláně, 
Paříži či ve Frankfurtu nad 

červená

(dokument, Čr, 83 minut)
Režie: olga sommerová
hodnocení: 90 %

Mohanem. Během života 
absolvovala čtyři tisíce před-
stavení na pěti kontinentech 
a spolupracovala s největšími 
esy operní scény i Tomem 
Waitsem a Lou Reedem.

To vše díky Sommerové 
hlavní hrdinka popisuje 
věcně a skromně a až na dvě 
malé výjimky bez patosu, ač-
koliv životní zkušenosti jako 
úmrtí matky či loučení s ot-
cem těsně před její emigrací 
musely být velmi tvrdé.

V dokumentu Červená by 
jeden marně hledal zbytečné 
či nesrozumitelné pasáže. To 
jej řadí mezi nejlepší portréty 
posledních let – na rozdíl 
od promarněných pokusů 
jiných autorů poznamena-
ných prapodivnou abstrakcí 
jako ve filmech o Vladimíru 
Mišíkovi či Zuzaně Michnové.

Portrét červené je i kronikou doby
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Na loď
naložili koberce,
hedvábné látky, 

vykuřovadla a balzámy. 
A ještě něco poslal

chalífa
na loď. Něco opravdu

velkého.
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n Frankové a Saracéni 
nelítostně bojují o poli-
tickou a náboženskou 
nadvládu. V napjaté 
situaci posílá bag-
dádský chalífa svému 
odpůrci Karlu Veliké-
mu obrovský dar jako 
znamení míru: slona. 
Žid Izák a jeho saský 
otrok Thankmar mají 
tlustokožce bez úhony 
dopravit do Cách. Jeho 
smrt by velkoříše Fran-
ků a Saracénů uvrhla 
do další války.

Omrzliny připravily Dago-
berta o prsty na pravé ruce. 
Erikovy oči postihla sněhová 
slepota, z níž se už nikdy ne-
uzdravily. Pouze Izákovo tělo 
uniklo ledovému chladu bez
úhony.

Avšak jeho duch, který na-
hlédl do nevýslovných hlubin 
a prodělal očistnou proměnu, 
mu otřásl kostmi a rozechvěl 
svaly. Zpočátku považoval 
nepřetržitý třas za příznak 
hladu. Později, když našli 
na jedné horské usedlosti 
střechu nad hlavou a jídlo, si 
myslel, že trpí horečkou.

...
O dva měsíce později do-

sáhla mise svého cíle: Bagdád, 
Kruhové město, květina 
u Tigridu.

Izák poklekl před Hárúnem 
ar-Rašídem, vládcem Orientu. 
Chalífa vyhradil třem vyslan-
cům díván a začal hosty jed-
noho po druhém vítat. Avšak 
v okamžiku triumfu zastřel 
Izákovu bytost stín.

Měl pocit, že se mu tělem 
prohnala bouře. Celý se třásl 
tak silně, že jeho nové arab-
ské roucho šustilo; chalífa se 
na něho tázavě zadíval.

Když ar-Rašíd promluvil, 
nezazněl hrdelní hlas arab-
ského panovníka. Izák uslyšel 
z chalífových úst Slovo boží.

A Bůh křičel. Zmatený Izák 
se pokoušel vidění ignorovat 
a dostát povinnostem přijí-
macího ceremoniálu Hárúna 
ar-Rašída, ale hromový hlas 
ho ohlušil. Zdálo se, že nikdo 
z přítomných si ničeho 
nevšiml.

„Izáku!“ zvolal dunivě Bůh, 
„rouhal ses proti mně.“

Ohlušující řev připravil 
Izáka o všechny smysly.

Chalífa si uhladil vous 
a sepnul ruce na obrovském 
břiše. Bylo zřejmé, že očekává 
odpověď na nějakou otázku, 
ale Izák mu nerozuměl. Vel-
kovezír zasyčel na regenta 
pár arabských slov.

Izák se zvedl. 
Bylo mu horko.

Bůh mu 
nedopřál klidu. 
„Podoben 
Mojžíšovi jsi 
chtěl sestoupit 
z hory Sínaj 
jako hlasatel 
nové doby. Ale tvo-
je pýcha prozrazuje 
skutečnou povahu tvého 
snažení. Ty nejsi prorok, ný-
brž faraon. Ty nevedeš lid, jsi 
naopak jeho pronásledovatel. 
Třes se před hněvem svého 
Hospodina, Izáku! Třes se!“ 
hřímal Bůh.

Znenadání se nad ním ob-
jevil chalífův obličej. Tmavě 
ohraničené oči na něho sta-
rostlivě shlížely a vlasy hus-
tého černého vousu pozvolna 
ožívaly. Spředly kolem Izáka 
zámotek, který byl stále hust-
ší a těsnější, až se nešťastník 
zcela propadl do tmy.

Přijetí v Bagdádu
Dirk husemann: slon pro karla velikého

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 Dirka 
husemanna s názvem slon pro 
karla velikého vydaný pod 
značkou knižní klub.

Měl celé dva roky na to, 
aby se z toho kolapsu zotavil. 
Táhlo ho to nazpět, domů, ale 
Hárún ar-Rašíd s výběrem 
svého daru pro Karla Veliké-
ho nijak nepospíchal.

Co to asi bude? Pozlace-
ný astroláb na pozorování 
hvězdné oblohy? Nebo živý 

jednorožec? Pět set vel-
bloudů naložených 

hedvábím? Nebo 
dokonce chalí-

fova oblíbená 
žena, z níž 
se vyklubala 
skvělá vypra-
věčka?

Každý nový 
nápad uváděl 

ar-Rašída do ješ-
tě většího vytržení 

než předchozí.
Nemohl se však pořád 

rozhodnout. Teprve Izákova 
připomínka, že francký pa-
novník má sice v diplomatic-
kých záležitostech hroší kůži, 
nikoli však neomezený čas, 
přivedla Araba na myšlenku, 
po které se tak dlouho pídil.

Z dílen svých perských 
matematiků si chalífa nechal 
přinést aparaturu, která 
zázračným systémem rozvo-
dů, spojů a ložisek byla s to 
ukazovat, jak plyne čas. Byly 
to hodiny udržované v chodu 

silou vody. Jakmile uplynulo 
dvanáct hodin, dopadly dvě 
kuličky na činel.

Zvučný signál probudil 
dvanáct malých bronzových 
rytířů; každý z nich vykročil 
ze své brány a varovně namí-
řil na pozorovatele maličký 
kovový meč.

Ten podivuhodný stroj 
byl pro Izáka jednou velkou 
záhadou. Okamžitě si však 
uvědomil, že od Hárúna ar-
-Rašída je to velkolepé gesto. 
Co bylo hodno císaře víc než 
samotný čas?

Abbásovský panovník ne-
chal přistavit plachetnici, kte-
rá měla Izáka dopravit proti 
proudu Eufratu do Aleppa. 
Odtud se měl plavit přes Stře-
dozemní moře a pak podél 
západního pobřeží Itálie až 
do Janova.

Dagobert a Erik, kteří přišli 
do Bagdádu s Izákem, tam 
zůstali jako stálí vyslanci 
francké říše. Chalífa místo 
nich pověřil čtyři arabské 
knížecí syny, aby Izáka i s dra-
hocenným darem bezpečně 
doprovodili k jeho císaři 
do Cách.

Společně s hodinami byly 
na loď naloženy obdivuhod-
ně krásné barevné koberce, 
hedvábné látky, vykuřovadla 
s kadidlem a balzámy v truh-

lách opatřených mosazným 
kováním.

A ještě něco poslal Hárún 
ar-Rašíd na loď.

Něco opravdu velkého.
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n Kryptoměny, roboty 
nebo snímače moz-
kové aktivity mohou 
sloužit i mnichům.  

Michaela Trnková

Také duchovní komunita 
má vlastní kryptoměnu. 
Buddhisté, kteří se svědomi-
tě věnují meditaci a učení, 
si mohou souběžně s vlastní 
karmou zlepšit i finanční 
situaci. Platí to pro meziná-
rodní komunitu buddhistů 
zvanou Lotos, jež vyvinula 
vlastní kryptoměnu, která 
má reflektovat hodnoty 

buddhistické ekonomiky. 
Členové komunity platí 
povinný měsíční poplatek 
v podobě takzvaných karma 
tokenů. Většinu si jich však 
vydělají zpět – například me-
ditací nebo učením se tradic 
buddhismu. Hlavní ideou je 
vznik globálního kláštera, 
ve kterém jsou všichni se 
všemi propojeni a navzájem 
se vzdělávají. 

Kryptoměna však není 
jediným příkladem, jak se 
vyznavači Buddhova učení 
přizpůsobují technologiím 
21. století. Dalajlama ostatně 
řekl, že vyvrátí-li věda 
buddhismus, buddhismus se 

musí změnit. Tento postoj se 
odráží i ve vstřícném postoji 
mnichů k odvážným vyná-
lezům a novinkám. Mniši je 
nejenom přebírají, ale sami 
přetvářejí pro své potřeby. 
Nezapomínají přitom na ro-
boty či virtuální realitu.   

Duchovní v pekingském 
klášteře představili speciál-
ního robota jménem Xian’er, 
i když přesnější označení by 
asi bylo buddha-bot. Stroj 
ztělesňuje typického holo-
hlavého mnicha oděného 
ve žlutém rouchu. Sloužit 
má jako průvodce buddhis-
tickým světem. Robot drží 
nepostradatelný tablet, se 

zájemci konverzuje, odpoví-
dá na otázky o buddhismu, 
plní základní úkony a také se 
pohybuje. 

Kdo se zajímá jen o me-
ditaci, může zůstat doma. 
I tam načerpá cenné rady, 
jak praktikovat duchovní 
cvičení. Pokud se tedy nebojí 
nasadit si na hlavu spe- 
ciální zařízení, které dokáže 
změřit jeho duševní i tělesné 
pochody během meditace. 
Uživatel díky tomu získá 
zpětnou vazbu, zda vše 
provádí správně. Pomocí 
techniky se tak buddhismus 
šíří i do těch nejmoderněji 
vybavených domácností.

Trendy

Buddhisté si oblíbili technické výstřelky
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soulad. Mniši vycházejí 
novým technologiím vstříc a při-
způsobují je svým potřebám.
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den vítězství. 
Čestná stráž a její 
doprovod pocho-
dují v mauzoleu 
zakladatele turecké 
republiky Mustafy 
Kemala atatürka 
v ankaře při osla-
vách 95. výročí Dne 
vítězství. turci si  
30. srpna připomí-
nají klíčové vítězství 
nad Řeky v bitvě 
u Dumlupinaru 
v roce 1922.


