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Jak na whisky

Protonová
budoucnost

CZK/EUR • 26,075 / +0,015 Kč

CZK/USD • 21,928 / +0,033 Kč

Trh s moderní léčbou
pacientů s rakovinou čeká
podle expertů v příštích letech
dvouciferný růst.

Obliba skotské whisky
v posledních letech
výrazně stoupá.
Do kvalitních značek ale
led nepatří, upozorňuje
expert.

SVĚTOVÁ EKONOMIKA
str. 9

F.O.O.D.
str. 14-15

PX • 1025,36 / –0,08 %

EURO STOXX 50 • 3422,63 / –0,23 %

KOMENTÁŘ: KAM VEDE MZDOVÁ SPIRÁLA / str. 12

30 tisíc
na dosah

Krátce
O výkup pozemků pro
metro D bojují tři firmy
O lukrativní miliardovou
zakázku na výkup pozemků pro stanice trasy D pražského metra se ve finále
soutěže podle informací
deníku E15 utkají konsorcium Karlín Group a Ungelt
Group, skupina Penta
a také Geosan Group. str. 3

EPH koupila
elektrárnu v Německu
Po hnědouhelných elektrárnách si Energetický
a průmyslový holding
Daniela Křetínského kupuje v Německu ztrátovou
černouhelnou elektrárnu
Mehrum. Věří, že zdroj
o výkonu 690 megawattů
dostane do zisku. str. 6

Fond ČEZ už investoval
téměř 1,2 miliardy korun

Koláž E15

Investiční fond ČEZ Inven
Capital už investoval
do firem s nadějnými energetickými technologiemi
téměř 1,2 miliardy korun,
zhruba čtvrtinu toho, co má
k dispozici. Zatím poslední
investicí byl srpnový vstup
do francouzské carsharingové firmy Vulog. str. 8

twitter.com/e15news
BOHUSLAV SOBOTKA:
Tlak vlády na vyšší platy a nízká nezaměstnanost fungují.
Mzdy ve druhém čtvrtletí 2017
rostly nejrychleji za posledních 10 let!

Průměrná mzda v Česku dosáhla rekordní
úrovně, je nejvyšší od roku 2002. Proti loňskému
druhému čtvrtletí vyrostla o 7,6 procenta na 29 364 korun. 
Rychleji stoupají mzdy nižší: nejvíce v pohostinství a hotelech,
naopak nejméně rostly mzdy „bílým límečkům“.
TÉMA / str. 4–5
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ZLATO • 1335,55 $ / +0,18 %
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Poslanci chtějí dát
průchod spravedlnosti

Zápisník
Jana Stuchlíka

Tajemníci v ohrožení
Blíží se zima a s ní i zprávy o katastroficky špinavém vzduchu v severočínských velkoměstech.
Čínská vláda to ale změní. Pekingu nařídila, že
koncentrace jemného polétavého prachu klesne
o čtvrtinu. V dalších dvaceti městech o patnáct
procent. Pokud město nedosáhne alespoň 60 procent cílové hodnoty, bude mít potíže zástupce
starosty. Když se plán povede splnit maximálně
na 30 procent, hrozí postih starostovi. Když se
znečištění naopak zvýší, posvítí si vláda na městského stranického tajemníka. Trestem má být
stranický nebo administrativní postih. To v Číně
může znamenat leccos, ale tajemníci z něj určitě
nadšení nebudou.

n Většina členů parla-

mentních stran hodlá
při dnešním sněmovním
hlasování zvednout ruku
pro to, aby předseda
hnutí ANO Andrej Babiš
a jeho místopředseda
Jaroslav Faltýnek byli
zbaveni imunity.
Jana Havligerová

Nová doba plodí nový výzkum. Ještě před pár lety
by nikoho nenapadlo bádat nad tím, jak z oxidu
uhličitého vyrobit něco užitečného. Boj s klimatickými změnami ale podobné projekty nakopl. Společnost Dioxide Materials vyvinula technologii, jak
využít přebytečnou elektřinu ze solárů a větrníků
a rozbít molekulu CO2 na kyslík a oxid uhelnatý,
který se dá energeticky využít. Firma už jedná
o průmyslovém využití technologie s obry jako 3M,
Linde a Siemens. Tak snad se obejde bez dotací.

Vedení ANO nevidí důvod pro
vydání Andreje Babiše a Jaroslava
Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo a ke stejnému názoru se kloní i poslanecký
klub hnutí. Hlasy jeho členů však
na odvrácení hrozby trestního
stíhání stačit nebudou. Většina
parlamentních frakcí zaujala
opačné stanovisko. Je tak prakticky jisté, že sněmovna zbaví oba
anoisty imunity a uvolní policii
ruce.
„Imunita je přežitek a souhlasil
bych s Andrejem Babišem, který
dříve prohlašoval, že by měla být
zrušena,“ prohlásil volební lídr
ČSSD Lubomír Zaorálek. Podle

Postavit jadernou elektrárnu v tropech je
oříšek. V tamním klimatu si rez ráda pochutnává
na ocelových trubkách. Ruští vědci z koncernu Rosatom ale na nástrahy přírody vyzráli a vymysleli
speciální ocel 08H14MF. Za šedesát let z ní prý rez
ohlodá jen 0,3 milimetru. A může se začít stavět.

Protagonisté dne

předsedy poslaneckého klubu
Romana Sklenáka budou mít
socialisté takzvané volné hlasování, převážná většina z nich je
rozhodnuta Babiše a Faltýnka
vydat.
Podobné stanovisko zaujala
i další strana vládní koalice,
lidovci. „Klub KDU-ČSL bude
postupovat v souladu s návrhem
mandátového
a imunitního výboru,“ uvedl jeho
předseda Roman
Mihola. Závazné
hlasování nemá
ani ODS, poslanci
se budou rozhodovat samostatně.
Po obsáhlé debatě
v klubu je však
jeho šéf Zbyněk
Stanjura přesvědčený, že budou pro vydání.
Žádné pochyby nemá TOP 09.
„Je nepředstavitelné, že o tom
vůbec musíme hlasovat. V západoevropských zemích by poslanci
už dávno složili svůj mandát,“
konstatoval poslanec Michal
Kučera. Žádosti o vydání vyhoví
také komunisté.

Poslanci hnutí ANO nemají pokyn, jak by měli hlasovat, většina
jich však stojí za šéfem hnutí. Faltýnek, který předsedá klubu ANO,
očekává, že se na plénu odehraje
dlouhá a odborná debata. Někteří
jednotlivci se rozhodnou, jak hlasovat, až podle jejího průběhu.
Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka kvůli
padesátimilionové
dotaci na farmu
Čapí hnízdo.
Předsedu hnutí
ANO chce stíhat
pro podezření
z dotačního podvodu a z poškození
finančních zájmů
Evropské unie.
Faltýnek je podezřelý z dotačního
podvodu ve formě
účastenství.
Mandátový a imunitní výbor
sněmovny, který žádost posuzoval, sněmovně doporučil, aby oba
poslance imunity zbavila. Pokud
však oba politici obhájí v říjnových volbách svoje mandáty,
dolní komora parlamentu bude
muset o jejich vydání znovu hlasovat. 
NÁZORY str. 12

„Imunita je přežitek a souhlasím
s Andrejem Babišem, který dříve
prohlašoval, že by
měla být zrušena,“ řekl Lubomír
Zaorálek.

PIKNIK ODSTARTOVAL KAMPAŇ

Josef STŘEDULA
PŘEDSEDA ČMKOS

Krátce
Školské odbory vyhlásily
stávkovou pohotovost

Odborům se vyplatil nátlak
na vládu kvůli zvyšování mezd.
Češi dostali přidáno nejvíce
od roku 2002.

Učitelé se začali připravovat
na stávku. Vadí jim, že vládní koalice odkládá rozhodnutí o zvýšení platů učitelů a dalších pracovníků ve školství. Školské odbory
proto vyhlásily stávkovou pohotovost. Případná stávka by mohla
trvat jeden či více dnů, zavřely by
se školy a učitelé by přestali učit.
Jejich kroky podporují i ostatní
svazy, které dnes oznámí, zda se
k pohotovosti připojí. /čtk/

str. 4
Petr MÍKOVEC
ŘEDITEL INVEN CAPITAL
První dvě z uskutečněných investic
Invenu již na českém trhu nabízejí
své produkty – bateriová úložiště
a chytré termostaty.

Stát chce více regulovat
sdílenou ekonomiku

Angela MERKELOVÁ
NĚMECKÁ KANCLÉŘKA

Státní pokladna by přišla o půl
miliardy korun ročně, pokud by
stát v budoucnu nezdanil ubytovací službu Airbnb. Tu a další
služby založené na sdílené ekonomice plánuje stát do budoucna
více regulovat. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechal vypracovat
Více E15.cz
Úřad vlády. /lie/

Šéfka vlády na schůzi Spolkového
sněmu opět potvrdila, že
si nepřeje členství Turecka
v Evropské unii.

str. 10

Foto čtk

str. 8

PŘEDSEDA KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (uprostřed) včera na pikniku
v centru Prahy zahájil závěrečnou část volební kampaně své strany.
Lidovci se v kampani chtějí setkávat s lidmi a diskutovat s nimi o svém
programu.

PRAHA 
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n O lukrativní zakázku na výkup pozemků
pro stanice trasy D se
ve finále soutěže utkají konsorcium Karlín
Group a Ungelt Group,
investiční skupina
Penta a pravděpodobně také Geosan Group.
Vladan Gallistl
V boji o miliardový projekt,
který bude součástí výstavby nové trasy D pražského
metra, se původní šestice
uchazečů smrskla na polovinu. Na začátku se o roli
strategického partnera
ve společném podniku
s pražským dopravním podnikem přihlásily investiční
skupina Penta, developerský
slovenský kolos HB Reavis,
Geosan, Trigema, Landia
Management a konsorcium
firem Karlín Group a Ungelt

Group. Po vyhodnocení prvního kola soutěže, kterou
pro DPP organizuje Deloitte
Advisory, se počet uchazečů
výrazně snížil.
Svůj postup do finále
jednoznačně potvrdily dvě
firmy. „Ano, postoupili
jsme do druhého kola,“
uvádí mluvčí skupiny Penta
Ivo Mravinac. Podobně se
vyjádřil rovněž spolumajitel Ungelt Group Alexandr
Adámek. „Dle informací,
které mám, jsme postoupili.“ Třetím do hry bude
pravděpodobně realitní
Geosan Group. „Nemáme
oficiální informace. Jsme
pozvaní ve čtvrtek na jednání,“ odpověděl ohledně
výsledku prvního kola
Luděk Kostka, šéf a spoluzakladatel Geosanu.
Zbylé tři firmy vypadly.
„Dostali jsme e-mail, že
jsme nepostoupili,“ uvádí
Marcel Soural, vlastník
developerské společnosti
Trigema.

Podobně se vyjádřil mluvčí developerské skupiny
HB Reavis Jakub Verner.
Ani jedna z firem nehodlá
soutěž napadnout.
Landia Management
na otázky deníku E15 neodpověděla, ale podle dvou
na sobě nezávislých zdrojů
do dalšího výběru rovněž
nepostoupila.
V dalším kole bude
dopravní podnik jednat
s finalisty o jejich konkrétních nabídkách. Dopravní
podnik hlavního města Prahy hledá strategického partnera, který by mu pomohl
vykoupit pozemky potřebné
pro výstavbu stanic na trase
D, která povede od stanice
Náměstí Míru do zastávky
Depo Písnice.
Společně by DPP a privátní investor k tomuto
účelu vytvořili firmu, v níž
by investor měl 51 procent
a zbytek by vlastnil dopravní podnik, který zcela
ovládá Praha.

Foto metroprojekt

Ze hry o pražské metro
vypadli tři realitní hráči

BOJ O POZEMKY. Vítěz tendru se bude společně s dopravním
podnikem podílet na výkupu pozemků kolem nových stanic metra.
Zájemce vloží do nové firmy maximálně půl miliardy
korun. Celkové investiční
náklady společné firmy se
odhadují na 6,5 až sedm
miliard, přičemž větší část

mají zafinancovat banky.
Zisk pro developera by měl
plynout z toho, že bude
moci například pronajímat
prodejní prostory ve stanicích metra.

Šlechtová přitvrzuje vůči plánu Prahy

Krátce

n Na konci září má

Město zatím hospodaří
s přebytkem

pražský magistrát
dostat návrh Metropolitního plánu. Není
však jisté, jestli ho
nesmete ministerstvo
pro místní rozvoj.
Daniel Novák
Studená válka ministryně pro
místní rozvoj Karly Šlechtové
(za ANO) a pražského magistrátu se znovu dostává do horké fáze. Šéfka MMR podle
informací deníku E15 zatrhla
účast v komisi pro dokončení
Metropolitního plánu spoluautorovi stavebního zákona
a přednímu odborníkovi
na územní plánování Tomáši
Sklenářovi. Metropolitní plán
má nově určovat pravidla pro
veškerou výstavbu v hlavním
městě.
„Nemohu se nadále
zúčastňovat jednání komise
pro dokončení Metropolitního plánu. Jsem ve smluv-

ním vztahu se subjektem,
který vyslovil zásadní
nesouhlas s tím, abych
v komisi nadále působil,“
uvedl poradce
Šlechtové
Sklenář
v e-mailu
členům
komise, který
má deník E15
k dispozici.
Ministerstvo
zdůvodňuje
Sklenářův odchod střetem
zájmů. Podle
některých
názorů však
souvisí krok
Šlechtové
s tím, že MMR
nový územní plán metropole
nenechá po jeho obdržení
kvůli právním nesrovnalostem projít. To naznačuje
i Sklenář. Zmiňuje loňský
rozbor Metropolitního plánu
z dílny odborné pracovní
skupiny.

„V závěrech expertní
skupiny je jediná nepravda,
a to že návrh Metropolitního
plánu ve znění, které bylo
tou dobou
k dispozici,
je v souladu
s právními
předpisy. Pokud nebudou
odstraněny
nedostatky,
na které expertní skupina
poukázala,
je Metropolitní plán
neprůchodný,“
napsal Sklenář v e-mailu
členům komise, kterou
aktuálně opouští.
Podle náměstkyně
primátorky Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) je
soulad s právem nezbytnou
podmínkou pro posunutí
návrhu do dalšího schvalovacího kola.

„Pokud nebudou
odstraněny
nedostatky,
na které
expertní skupina
poukázala, je
Metropolitní plán
neprůchodný,“
uvedl Tomáš
Sklenář.

Představitelé odborné
skupiny si ale stojí za svým.
„Návrh je po právní stránce
v základních rysech v pořádku, komise měla jen dílčí
doporučení k další tvorbě.
Zejména by bylo vhodné zpracovat podrobněji
základní úroveň Metropolitního plánu tak, aby z ní
byla zřejmá alespoň páteřní
infrastruktura v území,“ reagoval šéf expertní komise
František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek
& Partners.
Na Metropolitním plánu
v současnosti pracuje Institut plánování a rozvoje Prahy. Návrh odevzdá na konci
září magistrátu. Ten poté
řekne, zda dokument splňuje zákonem dané požadavky
a je způsobilý k veřejnému
projednání.
MMR bude mít klíčové
slovo ohledně legálnosti
plánu. Úřad Karly Šlechtové
už loni magistrátu zatápěl
s Pražskými stavebními
předpisy.

Praha má za první pololetí
přebytek rozpočtu zhruba
7,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o plnění
rozpočtu, kterou schválili
radní. Celkem hlavní město
vyčerpalo peníze na letošní rok z 36,2 procenta,
v případě investic magistrát splnil letošní plány
pouze na 14,26 procenta.

Soud nařídil aktivistům
vyklidit Kliniku
Aktivisté z Autonomního
centra Klinika na Žižkově
musejí vyklidit objekt
a uvolnit budovu i pozemky novému majiteli,
Správě železniční dopravní cesty. Lednový rozsudek Obvodního soudu
pro Prahu 3 dnes potvrdil
odvolací pražský městský
soud. Podle SŽDC musejí
aktivisté objekt vyklidit
do měsíce od písemného
doručení rozsudku. /čtk/
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Česko zažívá mzdový boom
Meziroční růst mezd
ve zpracovatelském průmyslu
Meziroční růst mezd
ve velkoobchodu a maloobchodu

8,4 %
8,2 %

5,6 %
4,2 %

Meziroční růst mezd v ICT
Meziroční růst mezd
v bankovnictví a pojišťovnictví

2012

2015

2011

26 408

2014

24 116

25 569

2013

23 504

24 877

2017

2016

2008

20 740

2007

2006

Foto profimedia.cz

19 300

22 796

2010

22 246

24 627

2009

Vývoj průměrné hrubé mzdy
za 2. čtvrtletí roku
(v korunách)

29 346
27 272

Pramen ČSÚ

n Tuzemské výplatnice ve druhém čtvrtletí zbytněly
oproti loňsku o 7,6 procenta. Průměrná mzda vystoupala
na rekordních 29 346 korun. Hlad výrobních firem po lidech
rozhodl o tom, že uvolněná mzdová stavidla pomohla
především méně kvalifikovaným profesím. Právě ty nyní
tvoří úzké hrdlo české ekonomiky.
Češi dostali přidáno nejvíce
od roku 2002. Tehdy mzdy poskočily dokonce o 8,2 procenta. Růstová realita českých
mezd předběhla předpoklady
ekonomů i České národní
banky. Podle nich měly české
výplatnice ve druhém čtvrtletí povyrůst jen o málo přes
šest procent. „Vypukla mzdová válka, která nejvíce zuří
u nekvalifikovaných pozic
ve výrobě, logistice a maloobchodě. Některé firmy zvedají

platy nekvalifikovaným zaměstnancům dvouciferným
tempem a zdá se, že ochota
pracovat v těchto provozech
je nyní nejvíce nedostatkovou
kvalifikací na trhu,“ uvádí
manažer náboru personální
agentury ManpowerGroup
Jiří Halbrštát.
Zatímco si tak lidé pracující v průmyslu či obchodu
polepšili o nadprůměrných
8,3 procenta, zaměstnanci
bohatých odvětví, jako jsou

finančnictví či informační
technologie, se oproti průměru museli spokojit s růstem
mezd kolem čtyř či pěti
procent. „Vyšší růst mezd
v případě takzvaných modrých límečků je dán skokovým růstem minimální mzdy
a závislostí české ekonomiky
na produkci s nižší přidanou
hodnotou, kde ruce jsou
jednoduše důležitější než
hlava,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena

Horská. Vůbec nejrychleji,
takřka o 16 procent rostly
výplatnice v pohostinství.
Podle odborníků je nicméně růstová dominance mezd
v dolních patrech ekonomiky
dočasným jevem. „Nynější
ekonomická situace nevydrží
navěky, takže nastane postup
zpátky a ceny modrých límečků opět poklesnou,“ říká
personalistka Lucie Taislerová z agentury Anderson

Willinger. Proti růstu příjmů
dělnických profesí podle ní
půjdou automatizace i dostatek pracovníků z okolních
zemí. Za celý letošní rok očekávají ekonomové růst mezd
mezi šesti a sedmi procenty.

NÁZORY str. 12
Téma připravil

Jaroslav
Bukovský

Nejvíce přidali
v pohostinství
Odvětvím s nejvyšším tempem mzdového růstu ve výši 15,8 procenta
se ve druhém čtvrtletí stalo pohostinství. Podle Asociace hotelů
a restaurací České republiky to umožnil především rychle rostoucí
byznys hotelnictví. „Roste vytíženost pokojů i jejich ceny, což se
promítá i do mezd. Jedním z faktorů je i narovnání trhu práce kvůli
EET, kdy ustupuje jev polooficiálních výplat lidem v oboru,“ říká
prezident asociace Václav Stárek.

8,1

Liberecký 7,6

26 222

Pardubický

7,5

7,9

Moravskoslezský

Olomoucký

Vysočina

7,4

Jihočeský

Jihomoravský

7,4
Zlínský

Foto čtk

7,6

26 474
6,9

25 837

26 697

Středočeský

9,3
Plzeňský

8,5

9,0

26 070

28 546

Praha

Královéhradecký

28 084

5,9

Karlovarský

26 151

8,5

Ústecký

30 668

9,7

p růměrná hrubá mzda
ve 2. čtvrtletí 2017
(v korunách)
meziroční nárůst
(v procentech)

27 184

37 046

25 298

26 875

Kolik berou Češi v jednotlivých krajích

27 087
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Středula: Měli bychom se bavit
o zkrácení pracovní doby
n Za každých šest let
odpracuje Čech v průměru o rok více než
Belgičan, říká předseda
Českomoravské konfederace odborových
svazů Josef Středula.
České mzdy rostou
nejrychleji od roku 2002.
Nastává už onen konec
levné práce?
Zdaleka ne. Je to velmi vítaný
směr v pravý čas, ale o konci
levné práce se určitě hovořit
nedá v žádném případě.
U největší české automobilky například nedosa272510/54

huje průměrná mzda ani
minimální mzdy v Německu.
Takže prostor je tu obrovitý.
Neobáváte se, že silný
růst mezd podváže růst
ekonomiky a přiměje
zahraniční firmy k migraci
dále na východ?
Vůbec ne. Situace je přesně
opačná. Právě tento růst mezd
pohání další růst ekonomiky.
Pro všechny zdejší výrobce
spotřebního zboží to znamená růst místní poptávky
po jejich zboží. A spotřeba je
tahounem české ekonomiky.
Součástí volebního programu ČSSD je cíl čtyřicet

tisíc korun průměrné mzdy
během příštích čtyř let. Je to
reálné?
Kdybych vzal naše předpoklady růstu ekonomiky, tak to
reálné je. Na druhou stranu
ve chvíli, kdy je průměrný příjem kolem 28 tisíc, to vypadá
trochu jako science fiction
a nejsem úplně přesvědčen, že
je toho tak jednoduché dosáhnout. Musela by se podobně
jako dosud zvyšovat minimální mzda. Velký prostor vidím
ve zvyšování produktivity
práce. Jedním z bloků pro její
růst byly intervence ČNB,
které zbytečně zdražovaly
firemní investice. Ty jsou teď
díky silnější koruně levnější.

Zdá se, že mzdový vlak
se rozjel. Je na čase zatlačit
i na jiné než finanční aspekty
pracovního života?
V Česku je nebývale dlouhá
roční pracovní doba. Když
srovnám zaměstnance v Česku
a v Belgii, tak Čech za každých
šest let odpracuje o jeden rok

více. To už je obrovské číslo
a není pro to důvod. Neustálé
prodlužování pracovní doby
mělo nahrazovat inovace,
které přitom ale jako jediné
mohou zvýšit produktivitu
práce. Měla by nastat diskuze
na téma délka pracovní doby
a jejího zkracování.

Přes 30 tisíc
už letos
Na týdny se počítá doba, než průměrná mzda v Česku překročí
psychologickou a zároveň rekordní hranici třiceti tisíc korun měsíčně.
„Počítáme s tím, že tato meta padne už letos ve třetím čtvrtletí,“
soudí ekonom České spořitelny Petr Zahradník. K prolomení
magické třicítky dojde podle odborníků nejpozději na sklonku roku.
„Závěr roku je ovšem specifický kvůli vyplácení celoročních odměn
a bonusů. Celoroční průměr bude nad 30 tisíci ovšem až příští rok,“
dodává ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.
Stále reálnější vidina kulaté sumy na českých výplatnicích však
může být i pobídkou pro rychlejší utažení měnové politiky ČNB.
Ta by mohla podle odborníků sáhnout k letos už druhému zvýšení
Více E15.cz
úrokových sazeb již tento měsíc. 

inzerce
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Křetínský kupuje
německou elektrárnu

Rakouský GoodMills
postaví největší
mlýn v Česku
Barbora Pánková
Nový obilný mlýn, který má
vyrůst v Lovosicích poblíž
dálnice D8 zhruba v polovině
roku 2019, zpracuje 500 tun
obilí denně. Z rakouské společnosti GoodMills to udělá
vlastníka největšího mlýna
v České republice. Zatím toto
prvenství drží mlýn Perner
Svijany s kapacitou 390 tun
za den, jak
uvádí Svaz
průmyslových
mlýnů.
GoodMills
svou investicí podle
šéfa svazu
Pavla Hrdiny
vytvoří tlak
na dva velké
konkurenty,
kterými jsou
zmíněný Perner Svijany a mlýny společnosti Penam spadající
pod holding Agrofert. „Je to
špatná zpráva pro všechny
ostatní hráče,“ dodal Hrdina.
Zároveň poukázal na to, že
rakouský mlynář nerekonstruuje stávající zařízení, ale
staví zcela novou jednotku.
Kvůli ní patrně uzavře mlýn
v Litoměřicích, podobně
jako předtím skončily mlýny
v Pardubicích a Mladé Boleslavi. GoodMills provozuje
ještě mlýn v Kyjově.

„Vzhledem k omezeným
možnostem rozvoje mlýnů
v uvedených lokalitách
rozhodl management, že
výstavba nového mlýna je
nejlepší možností, jak posílit
postavení společnosti GoodMills Česko na tuzemském
trhu,“ uvedl Markus Prantl
z vedení české pobočky
s tím, že investice se bude
pohybovat v řádu stovek
milionů korun.
Vznikne tím
zařízení s finální kapacitou
320 tisíc tun
ročně.
Podobného
názoru je také
Pavel Hrdina,
podle kterého je jedním
z největších
problémů
českých mlýnů
zastaralost. „Je to komoditní
byznys, ve kterém jsou nízké
marže. V tom je v České
republice velký dluh. Celé se
to točí kolem toho, jaký je
profit,“ zdůraznil šéf Svazu
průmyslových mlýnů.
Podle posledního odhadu
Českého statistického úřadu
z konce srpna zemědělci
v letošním roce sklidí 6,7 milionu tun obilí. Agrární
komora přitom kritizuje, že
Česko kolem tří milionů tun
obilí ročně vyváží.

Foto profimedia.cz

Investice do zcela
nového zařízení
o kapacitě
500 tun obilí
denně má být
v řádu stovek
milionů korun.

UHLÍ BUDE TŘEBA. Při nákupu elektrárny Mehrum sází Křetínského holding na to, že po odstavení
jaderných elektráren v roce 2022 bude Německo uhelné zdroje ještě řadu let potřebovat.

uhelných elektrárnách kupuje ztrátový,
čtyřicet let starý zdroj
na černé uhlí. Věří,
že ho dostane zpět
do zisku.
Jan Stuchlík
Po hnědouhelných elektrárnách si Energetický a průmyslový holding podnikatele
Daniela Křetínského (zároveň
vydavatele deníku E15 – pozn.
red.) kupuje v Německu také
černouhelnou elektrárnu
Mehrum. Na koupi zdroje
o výkonu690 megawattů se
dohodl s oběma dosavadními
vlastníky, Stadtwerke Hannover a BS Energy. „Smlouvu
podepíšeme během září.

Více o tématu
se dočtete v novém
magazínu E15 Premium,
který vyšel 12. června.

Řídíme se strategií postupně
Pro EPH je nákup téměř
zvýšit podíl obnovitelných
čtyřicet let starého zdroje
zdrojů až na padesát procent. pokračováním v německé
Rozhodnutí prodat elektrárstrategii. Sází na to, že po odnu umocnily také ekonomické stavení jaderných elektráren
tlaky v oblasti černouhelných v roce 2022 bude Německo
elektráren,“ zdůvodnila prouhelné zdroje ještě řadu let
dej šéfka představenpotřebovat. „Dosud
stva Stadtwerke
našemu portfoliu
Firma
Hannover Susandominuje hnědé
Stadtwerke
na Zapreva.
uhlí. Koupí
Cenu transelektrárny
Hannover oceňuje
akce nechtěMehrum ho
účetní hodnotu svého
ly strany
strategicky
komentovat.
doplníme
V německých
o černé uhlí.
médiích se už
Díky dlouhodopodílu na čtyřicet
bým zkušenosdříve objevily
milionů eur.
tem s provozem
spekulace, že by
tepelných elektráren
Němci k elektrárně
věříme, že navzdory
přihodili ještě hotovost.
těžkým podmínkám na trhu
Dosavadní vlastníci jako
alternativu prodeje zvažovali najdeme pro Mehrum
zavření elektrárny, která je už ve spojení s našimi dalšími
elektrárnami ekonomickou
několik let ve ztrátě. Přenechání českému holdingu jim
perspektivu,“ uvádí Jan
tak ušetří peníze za pozdější
Špringl, místopředseda představenstva EP Energy.
likvidaci.
Elektrárna leží na půli
Stadtwerke Hannover
oceňují účetní hodnotu svého cesty mezi Hannoverem
a Braunschweigem. Za po83procentního podílu v elektrárně na čtyřicet milionů
slední tři roky snížila výrobu
eur, uvedl finanční ředitel
skoro o čtyřicet procent.
hannoverské firmy Marc
Tržby se propadly ze 156
Hansmann.
na loňských 105 milionů eur.

83%

Foto čtk

n EPH si po hnědo-

MLÝNY SKONČILY. Společnost GoodMills v pardubických
Winternitzových mlýnech mlela obilí naposledy v roce 2013. Pak
areál, dílo architekta Josefa Gočára, zavřela také kvůli špatné
dopravní dostupnosti nákladních automobilů a prodala.
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Krátce
SEV Litovel hlásí rekord
v prodeji gramofonů

Foto čtk

PREMIÉRA. Avia
představila nový model Initia, jehož chce
v příštím roce vyrobit
360 až 400 kusů. Její
celková kapacita by
přitom umožňovala
výrobu 1200 aut.

Avia letos vyrobí prvních
devadesát aut nové řady
n Automobilka Avia
Motors představila
nový lehký nákladní
vůz Initia. Splňuje
přísné evropské limity
pro obsah škodlivin
ve výfukových plynech.
Pavel Otto
Avii koupila před rokem
skupina Czechoslovak
Group zbrojaře Jaroslava
Strnada. Továrna se musela
přestěhovat z pražských
Letňan do Přelouče kvůli
tomu, že v hlavním městě je
nedostatek pracovních sil.
Nový management v čele
s Ivanem Fišákem musel
za dvanáct měsíců dokončit

vývoj nových vozů a obnovit
produkci.
Výrobce včera představil
nový model Avia Euro 6, jehož výroba začne na podzim.
Euro 6 v názvu prakticky
znamená, že tato vozidla
s dieselovým motorem jsou
při provozu stejně „čistá“
jako ta s benzinovým pohonem. Otevírá jim to cestu
i na západní trhy.
„Završujeme první etapu
dobrodružství zvaného Avia.
Oživili jsme tradiční českou
značku, kterou jsme koupili
od indického vlastníka,“
řekl při slavnostním otevření automobilky Strnad.
Automobilka od roku 2012
v Česku nevyráběla, a proto
ji bylo nutné znovu kompletně vybudovat. V Přelouči teď
automobilka zaměstnává ne-

celou stovku lidí, postupně
jich chce nabrat až pětinásobně více. „Letos vyrobíme
devadesát aut, už pro ně
máme zákazníky,“ upřesnil
Fišák s tím, že podnik v příštím roce plánuje výrobu
360 až 400 vozidel. „Kapacita
továrny je 1200 kusů ročně,“
podotkl.
Podle člena představenstva CS Group Petra Ruska
doplňují nové silniční avie
řadu vozů Tatra určených
do těžkých terénních
a klimatických podmínek.
„Avie jsou rozvážková auta
pro města a jejich okolí.
Proto vyvíjíme s některými
českými a zahraničními vysokými školami alternativní
elektrický pohon. V brzké
době začneme tato vozidla
nabízet,“ uvedl Rusek.

Avia Motors, která má
dealerskou síť v Česku
a na Slovensku, spatřuje
největší obchodní potenciál
ve střední a východní Evropě, v bývalých státech Sovětského svazu včetně Ruska
a také na Blízkém východě.
„Úspěšní bychom mohli být
i ve francouzsky mluvících
zemích na severu Afriky, kde
značku Avia dobře znají,“
podotkl Rusek.

Spolupráce
na voze Initia
Nový model se bude nabízet
v tradiční škále nosnosti sedm,
pět, devět a dvanáct tun
s různými rozvory. Záměrem
je také dokončit vývoj vozidla
4x4 s pohonnou jednotkou
od jiného dodavatele.
Motorizace jsou nyní tři, a to
o výkonu 150, 180 a 210 koní
značky Cummins. Kabiny
vyrábí Avia ve vlastní svařovně
z výlisků dovezených z Indie,
lakují se v Tatra Trucks. Rámy
dodá firma Karbox.

Společnost SEV Litovel,
největší světový producent Hi-Fi gramofonů, loni
díky rostoucí poptávce
zvýšila tržby meziročně o jedenáct procent
na rekordních 428 milionů
korun. O rok dřív utržila
386 milionů korun. Zisk
vzrostl na 68 milionů
korun z 39 milionů korun
v roce 2015.

Prodej nových vozů
vzrostl o 7,3 procenta
Od počátku roku do konce
srpna se v Česku prodalo
185 tisíc automobilů, meziročně o 7,3 procenta více,
oznámil Svaz dovozců
automobilů. První Škoda
zvýšila prodej o téměř čtyři procenta na 56,9 tisíce
vozů, druhý Volkswagen
rostl o osm procent na
18,6 tisíce prodaných aut
a třetí Hyundai prodal
14,3 tisíce vozů.

Firma se na trhu udrží
průměrně dvanáct let
Podnikatelé působí
na trhu průměrně šestnáct let, zatímco obchodní
společnosti na něm bývají
dvanáct let. Od roku 1990
do pololetí 2017 vzniklo
více než 580 tisíc obchodních společností a přes
93 tisíc jich zaniklo. Na
trhu tak zůstává 84 procent firem z těch, které
od roku 1990 vznikly,
ukázala analýza společnosti CRIF – Czech Credit
Bureau. /čtk/

264742/173

inzerce
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Fond ČEZ
už proinvestoval
čtvrtinu peněz
liardového fondu
Inven ročně prověřují
500 investičních příležitostí do začínajících
firem. Produkty dvou
z nich ČEZ již prodává
i na českém trhu.
Jan Stuchlík
Investiční fond ČEZ Inven Capital už zainvestoval do firem
s nadějnými energetickými
technologiemi necelých 1,2
miliardy korun. Celkem má
fond, který ČEZ založil v roce
2013, k dispozici pět miliard
korun.
„Vidíme ročně pět set
investičních příležitostí z celé
Evropy a Česka,“ říká ředitel
Inven Capital Petr Míkovec.
Zatím poslední investicí byl
srpnový vstup do francouzské
carsharingové firmy Vulog.
ČEZ už v Česku prodává
dva produkty firem, do nichž
nalil nový kapitál. Od loňska
nabízí ke střešním solárním
elektrárnám bateriové úložiš-

Kurzovní lístek ČNB
Země

tě od německé společnosti So- pil v roce 2015. Ve dvaceti
nnen. Zatím pro akumulátory evropských státech a USA
našel stovku zákazníků.
prodalo Tado už stovky tisíc
„Instalaci dalších desítek
zařízení, která dokážou
připravujeme. Nejprodávainteligentně řídit systém
nější velikostí je šest kilowatt- vytápění. Od srpna umějí
hodin. To plně pokrývá noční regulovat topení i podle
provoz domu a zákazníci
předpovědi počasí.
tak dosahují až 90procentní
„Produkt je primárně
soběstačnosti,“ uvádí mluvčí
určen pro domácnosti, ale
ČEZ Roman Gazdík.
budeme zkoumat
Přes zimu bude
i možnosti pro
firma domácí
menší podniky,
Celkem
systémy upravokteré mají
vat pro zimní
jen o něco
provoz, aby
vyšší odběry
domácnosti
než velké
miliardy korun
mohly využít
domácnosputovalo do nadějných
maximum
ti,“ dodává
mladých firem
vlastní vyrobeGazdík. Potena start-upů.
né energie.
ciál na českém
Pro Sonnen je
trhu mají podle
ovšem Česko pořád
Míkovce i další
okrajový trh. V Německu
produkty, k nimž ČEZ
získává řádově větší kontrak- získal prostřednictvím Inven
ty. Na konci srpna podepsal
Capital přístup. Nic napřísmlouvu s instalační firmou
klad nebrání rozvoji sdílení
Hm-pv, která v příštích dvou
aut. „Společnost Vulog dokáletech dodá domácnostem
že do tří měsíců zprovoznit
tisícovku baterií.
pro kohokoli tři až pět stovek
Na začátku září začal ČEZ
sdílených aut,“ říká Míkovec.
nabízet chytré termostaty
Využití v automobilovém
od německé firmy Tado, jejíž
průmyslu by mohly najít
podíl Inven Capital koupalivové články od Sunfire.

1,2

Platnost od 5. 9. 2017

Množství

Akcie na pražské burze

Kurz

Název

5. 9. 2017

Kurz [Kč]

Změna

91,50

0,66 %

ČEZ

416,50

-0,36 %

Erste Bank

933,60

-0,23 %

Fortuna

148,80

1,57 %

Kofola

414,00

0,00 %

17,713

KB

970,10

-0,17 %

100

8,511

Moneta

76,60

0,07 %

2,812

O2 CR

273,50

-0,18 %

Polsko

1
1

6,156

Pegas

1 007,00

0,70 %

Rusko

100

37,861

1
1

2,754

15 600,00

-0,61 %

TMR

700,00

-1,41 %

Unipetrol

299,00

1,05 %

653,40

0,00 %

Austrálie

1

17,503

CETV

Čína

1
1

3,351

Dánsko

3,506

EMU

1

26,075

Chorvatsko

1

3,517

Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko

Švédsko
Švýcarsko

100
1

20,062

22,866

Philip Mor. ČR

Turecko
USA

1

6,370

1

21,928

VIG

Velká Británie

1

28,425

Celkový objem (v tisících korun)

220 120

Foto Rockwell Collins

n Manažeři pětimi-

LETECKÁ FÚZE

VZNIKNE JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH světových dodavatelů
komponentů pro civilní a vojenská letadla: firma United
Technologies se totiž dohodla na koupi výrobce částí letadel
Rockwell Collins. Cena transakce je 30 miliard dolarů. United
Technologies vyrábí letecké motory Pratt and Whitney, klimatizace Carrier či výtahy Otis. Společnost zaplatí za jednu akcii
Rockwell Collins 140 dolarů.

Merck opustí výrobu
potravinových doplňků
Německá farmaceutická
a chemická společnost
Merck uvažuje o prodeji
své divize spotřebitelských
léčiv v hodnotě 860 milionů eur, aby se mohla plně
soustředit na oblast vědy
a technologie. Potvrdilo to
vedení firmy. Akcie společnosti na zprávu zareagovaly
růstem o 2,9 procenta.
Odborníci už léta poukazovali na to, že sekce, která
vyrábí potravinové doplňky
Seven Seas a Bion a nosní
kapky Nasivin, postrádá
konkurenceschopnost. Podle zdrojů agentury Reuters
management neoficiálně
hledá kupce už roky. Prodeji však nebyla nakloněna rodina majitelů, která ovládá

70 procent firmy a upřednostňuje diverzifikaci.
Německý výrobce uvedl,
že zvažuje jak plný, tak
částečný prodej sekce, jakož
i strategické partnerství.
Proces je však v počátečním
stadiu a žádné rozhodnutí
zatím nepadlo.
Společnost Merck vznikla
před více než 300 lety. Patří
tak mezi nejstarší farmaceutické podniky na světě
a je mimo jiné také největším světovým producentem
tekutých krystalů, které se
používají v obrazovkách.
Německý Merck KGaA
nemá žádnou spojitost
s americkým farmaceutickým koncernem
Merck & Co. /čtk/
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Protonové ozařování čeká boom
n Více nemocných
rakovinou, ale i větší
ochota států platit
za moderní technologii bude v příštích
letech znamenat růstový impuls pro trh
s protonovou terapií.

Trh s moderní léčbou technologií protonového ozařování pacientů s rakovinou
čeká v příštích letech dvouciferný růst. Tvrdí to analytická společnost Persistence
Market Research. Podle její
zprávy bude mít celosvětový trh s protonovou terapií
letos hodnotu 1,1 miliardy
dolarů, do konce roku 2024
se však téměř ztrojnásobí.
Důvodem není jen
zdravotní stav lidí. „Růst
globálního trhu protonové
terapie je způsoben především rostoucími výdaji
na zdravotní péči, zvýšenou
preferencí terapií, rostoucím přijetím technologie
a zvýšením výskytu rakoviny,“ uvádějí autoři zprávy.
Mezi hlavní hráče oboru řadí
firmy Hitachi, Mitsubishi
Electric Corporation či Va-

Foto čtk

Adéla Čabanová

NE PRO KAŽDÉHO. Odborníci tvrdí, že léčba protonovým zářením je vhodná jen při určitých typech
onemocnění rakovinou.
rian Medical Systems. Podle
jednatele pražské soukromé kliniky Proton therapy
center Václava Laštovky
není tento odhad růstu trhu
přehnaný. „Očekáváme, že
protonová radioterapie nahradí až třicet procent běžné
radioterapie, proto objem
trhu v Evropě bude kontinuálně růst a tomu odpovídá

rychlost výstavby v Evropě,“
uvádí Laštovka.
Pražské protonové centrum má kapacitu pro dva
tisíce pacientů za rok. Mezi
odborníky na radioterapii
v Česku ovšem panují pochybnosti, jestli to odpovídá
potřebám. Otázka je, pro
kolik pacientů je dražší protonové ozařování skutečně

Soud rozhodne spor
Intelu s Evropskou komisí
n Výsledek letitého

miliardového sporu se
může stát precedentem.

Michal Tomeš
Jedna z nejdéle trvajících kauz
na stole Evropského soudního
dvora se blíží ke konci. Spor
mezi výrobcem procesorů Intel a Evropskou komisí může
v případě prohry vyjít americkou společnost na 1,06 miliardy eur. V opačném případě se
může stát významným precedentem. O výsledku odvolání
rozhodne soud v Lucemburku
právě dnes.
Spor, který Evropská
komise řeší již osm let, se týká
období mezi lety 2002 a 2005.
Tehdy Intel nabízel výrazné
slevy na své čipy výrobcům

počítačů, finančně měl pobízet také prodejce elektroniky
Media Markt.
Řetězec v dané době prodával až 95 procent počítačů
s procesory Intel. Intel měl
svým chováním podle Bruselu
narušit přirozenou konkurenci a zneužil své postavení
na trhu, čímž poškodil hlavního konkurenta, společnost
AMD.
Intel se však od začátku
brání tvrzením, že se jednalo
pouze o druh množstevní
slevy, které jsou na trhu běžné.
„Pokud se jedná pouze o boj
Evropské unie proti velké firmě, tak je to ze strany Bruselu
nesprávné jednání,“ uvedl
Vladimír Smejkal, odborník
na technologické právo. Dodal
však, že v případě úmyslného
uzavření smlouvy poškozující

konkurenci je soudní řízení
opodstatněné.
Kauza Intelu je jedna z mála
podobných, která dospěje
k soudnímu rozřešení případu
– firmy v obavě vysokých
nákladů často přistoupily
k mimosoudnímu vyrovnání.
Také proto komise ve velkém
případu týkajícím se hospodářské soutěže neprohrála
více než 20 let.
Zahraniční právníci
očekávají, že by rozhodnutí
ve prospěch Intelu mohlo pomoci i jiným technologickým
firmám. Evropská unie v současnosti vyšetřuje podobný
případ, který se týká amerického Applu. Ten měl dostávat
zaplaceno od výrobce čipů
Qualcomm, a to výměnou
za výhradní používání jeho
procesorů.

vhodnější než levnější běžné
fotonové. Odborníci na radioterapii zatím prosazují
úzké vymezení pacientů.
Zatím se tak za čtyři roky
v centru léčilo něco přes dva
tisíce pacientů, významná
část jsou přitom cizinci
a samoplátci.
Loni největší česká
zdravotní pojišťovna VZP

proplatila léčbu v centru
65 pacientům. Naopak podle
Laštovky by mohlo v Česku v budoucnu vzniknout
i další centrum. „Původní
odhady, že na deset milionů
obyvatel je třeba jedno protonové centrum, se ukazují
jako významně podhodnocené,“ tvrdí Laštovka.
V současnosti je podle
sdružení protonových
center PTCOG v provozu
na světě 75 zařízení, která
pracují s protonovým nebo
podobným ozařováním,
z toho 26 je ve Spojených
státech. Sdružení eviduje
dalších 41 zařízení ve výstavbě s termínem zahájení provozu do roku 2019
a dalších 22 klinik ve fázi
přípravy.
Nejrychlejší růst trhu
předpokládá zmíněná
studie v Evropě. Zatím tu
funguje 24 protonových center, z toho devět v Německu.
Ve Velké Británii vyčlenila
vláda na vystavění středisek
protonové léčby Národní
zdravotní služby celkem
250 milionů liber. Dvě kliniky se stavějí v Manchesteru
a v Londýně. První z nich,
ta v Manchesteru, má být
v provozu v srpnu 2018 a obslouží 750 pacientů za rok.

Krátce
Start-up vybral 90 milionů dolarů na létající taxi
Německý start-up Lilium vyvíjející pětimístné létající taxi
získal investiční financování v objemu 90 milionů dolarů.
Zařadil se mezi nejlépe financované projekty elektroletadel.



Turismus v Egyptě oživuje
Příjmy Egypta z turistiky za letošních prvních sedm měsíců
dosáhly 3,5 miliardy dolarů, meziročně o 170 procent více.
Počet turistů se zvýšil o 54 procent na 4,3 milionu. Agentuře
Reuters to řekl úředník, který si nepřál být jmenován.

Finské studio Rovio vstupuje na burzu
Finské animační studio Rovio Entertainment, tvůrce hry
Angry Birds, vstoupí na helsinskou burzu. Primární emise
akcií bude sestávat z emise akcií v hodnotě 30 milionů eur.
Kdy se tak stane, společnost odmítla sdělit.

Lego bude propouštět
Dánskému výrobci hraček Lego klesly v pololetí tržby
o pět procent na 14,9 miliardy dánských korun (54,1 miliardy korun), což byl první pokles tržeb za více než deset
let. Společnost se kvůli nižším tržbám rozhodla zrušit
1400 pracovních míst. /čtk/
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Merkelová Turky
v unii dál odmítá
zastavení vstupních
jednání Turecka do EU.

Summit EU by se podle
německé kancléřky Angely
Merkelové (CDU) měl v říjnu
zabývat vztahy s Tureckem,
včetně možnosti pozastavit
nebo ukončit vyjednávání
o vstupu této země do Evropské unie. Merkelová to řekla
v projevu před Spolkovým
sněmem, který zasedl naposledy před parlamentními
volbami 24. září.
„Turecko stále více opouští
cestu právního státu,“ poznamenala Merkelová, která to
považuje za znepokojující.
Slíbila, že ona i vláda udělají

vše pro to, aby Ankara propustila bezdůvodně zadržované německé občany. Vývoj
v Turecku také podle ní vede
k úvahám o novém uspořádání vztahů s touto zemí.
Navrhne proto, aby se tématu
v říjnu věnovala Evropská
rada, tedy summit EU.
„Budu se zasazovat o to,
abychom postupovali rozhodně a abychom postupovali
společně s našimi evropskými
partnery,“ uvedla také šéfka
německé vlády. Kdyby se evropské země o svém postupu
před očima tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana hádaly, oslabilo by je to,
míní. Zároveň poznamenala,
že není možné zapomínat
na mnoho občanů Turecka,

kteří nepatří do Erdoganova
tábora. Vztahy s Tureckem
byly i předmětem nedělní televizní debaty mezi Merkelovou a jejím vyzývatelem v boji
o post na čele německé vlády
Martinem Schulzem (SPD).
Schulz se v diskuzi vyslovil
pro ukončení vyjednávání
o vstupu Turecka do unie.
Merkelová poznamenala, že
si vstup Turecka do EU nikdy
nepřála, a uvedla, že pro zastavení rozhovorů je nejprve
potřeba shoda všech členů.
Vztahy Německa, kde žije
několikamilionová turecká
menšina, a Turecka jsou
od loňska napjaté. K dalšímu
zhoršení přispělo i zadržení
POSLEDNÍ SCHŮZE. Merkelová hovořila na posledním zasedání
několika Němců v Turecku.
/čtk/
Sledujte E15.cz Spolkového sněmu před parlamentními volbami na konci září.
Foto čtk

n Kancléřka navrhne

276410/17

inzerce

ADVERTORIÁL

Elektroodpad s pozitivní
a negativní hodnotou
Klasická žárovka se dříve vyhodila do popelnice
na komunální odpad. Firmy, obce i domácnosti ale
stále více šetří energií a v jejich domech, bytech
a kancelářích svítí úsporné světelné zdroje.
Pokud však „úsporka“ dosvítí, neměla by skončit
v běžném koši. To platí jak
pro domácnosti, tak i pro
firmy. Recyklace může znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný nebo
nebezpečný odpad musí
být předán specializované odpadové firmě, která
si nechá za jeho likvidaci
dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí
tzv. kolektivní systémy zcela zdarma.
U malých domácích spotřebičů, mobilů nebo počítačů je možné získané zlato,
stříbro, měď a další vzácné

EkoLamp_adv_126x136_E15.indd 1

kovy dále zpeněžit. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejde vydělat
nic, naopak jejich recyklace
něco stojí. V případě využití
služeb či sběrných míst ko-

Jednání o NAFTA
nadějně pokročilo
Zástupci Kanady, USA
a Mexika učinili pokrok při
vyjednávání o budoucnosti
Severoamerické dohody
o volném obchodu (NAFTA)
v otázkách energie, malých
firem a telekomunikací.
Řekl to Juan
Pablo Castañón, šéf skupiny Consejo
Coordinador
Empresarial
(CCE) zastupující při jednání mexický
soukromý
sektor.
„Myslím si,
že jsme učinili
velký pokrok,“
řekl Castañón.
Zdůraznil právě oblasti
energetiky, telekomunikací,
investic, zlepšení podmínek pro malé a středně
velké firmy i zefektivnění
celních procedur. Nejmenšího pokroku se naopak
zatím podařilo dosáhnout
v jednání o automobilovém průmyslu, pracovním

trhu a mechanismu řešení
sporů, upozornil Castañón.
Všechny tři země již dříve
označily tyto body za nejobtížnější.
Druhé kolo jednání
o modernizaci 23 let staré
obchodní
dohody, která
zahrnuje obchod v objemu 1,2 bilionu
dolarů ročně,
skončilo
v hlavním
městě Mexika
včera. Další
kolo má začít
24. září
v Ottawě.
Vyjednání dohody
o volném obchodu obvykle
trvá roky. Vyjednávači
nové NAFTA však chtějí
ukončit současná jednání
velmi rychle. Jejich cílem je
dojednat nové znění před
začátkem prezidentské
volební kampaně v Mexiku
a volbami v USA v příštím
roce. /čtk/

„Myslím, že
jsme učinili velký
pokrok,“ uvedl
k výsledkům
jednání zástupce
mexických
podnikatelů Juan
Pablo Castañón.

lektivních systémů však ani
za likvidaci osvětlovacích
zařízení platit nemusíte.
Za společnost Ekolamp
Petr Číhal, obchodní ředitel

8/30/2017 1:17:18 PM
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Putin varoval před
dodávkami zbraní
na Ukrajinu
Ruský prezident Vladimir
Putin oznámil, že Rusko
v Radě bezpečnosti OSN
předloží rezoluci o vyslání
mírových sil OSN do Donbasu na východě Ukrajiny,
kde by tyto síly měly chránit
pozorovatele Organizace
pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE) dohlížející
na příměří mezi znepřátelenými stranami.
Podle Kyjeva se Putin jen
pokouší pokazit ukrajinský
nápad s mírotvůrci v „Rusy
okupovaném“ Donbasu.
Konflikt mezi vládními
vojsky a proruskými separatisty na východě Ukrajiny
si vyžádal během tří let
na 10 tisíc mrtvých. Moskva
stále popírá přímé zapojení

do konfliktu, i když fakta
svědčí o tom, že separatisty
vojensky podporuje.
„Dodávky zbraní do oblasti konfliktu nepomohou
usmíření, ale situaci jedině
zhorší,“ varoval Putin na závěr summitu v čínském
městě Sia-men. Americké
zbraně podle něj nijak
nezmění situaci na východě
Ukrajiny, jen zvětší počet
obětí.
Upozornil také, že povstalci v ukrajinském
Doněcku a Luhansku mají
zbraní dost, a to i ukořistěných u nepřítele – a je
možné, že tyto zbraně pošlou i do jiných konfliktních
oblastí. /čtk/
Sledujte E15.cz


Krátce
Do Karibiku míří další silný hurikán
Hurikán Irma mířící do karibské oblasti zesílil na pátý,
tedy nejvyšší stupeň hurikánové škály. Podle amerického
Národního střediska pro hurikány se tak zvyšuje riziko, že
by mohl hurikán zasáhnout koncem týdne i Floridu. 

OSN chce vyšetřit násilnosti v Jemenu
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn
požaduje nezávislé mezinárodní prozkoumání konfliktu
v Jemenu. Tamní státní komisi prý nepovažuje za nestrannou. V Jemenu již tři roky bojuje šíitská menšina Húsíů
proti vládní koalici podporované Saúdskou Arábií.

Při záplavách v jižní Asii zahynulo přes 2000 lidí
Více než 2100 lidí zahynulo při letošních záplavách, jež
v jižní Asii vyvolaly monzunové deště. Další stovky tisíc
lidí živel připravil o domov či sklizeň. Červený kříž opakovaně varoval před humanitární katastrofou.

Trump zruší přistěhovalecký program DACA
Americký prezident Donald Trump zrušil vízový program
pro přistěhovalce, kteří přišli do USA jako děti. Potvrdil
to ministr spravedlnosti Jeff Sessions, podle něhož bylo
nařízení Trumpova předchůdce Baracka Obamy chránící
statisíce migrantů před vyhoštěním neústavní. Program
byl známý pod zkratkou DACA. /čtk/

262633/633

Rusové
útočili na IS
Rusko včera z fregaty
Admirál Essen ve Středozemním moři odpálilo
na bojovníky Islámského
státu (IS) u východosyrského města Dajr az-Zaur
střely s plochou dráhou
letu. Krátce nato libanonské hnutí Hizballáh uvedlo,
že syrská armáda se v Dajr
az-Zauru probojovala
do vládní enklávy, kterou
IS skoro tři roky obléhal.
Hizballáh je stejně jako
Rusko spojencem syrské
vlády.
Rusko proti IS podobné střely v minulosti již
použilo. Podle Moskvy byly
odpálené střely namířeny
na bojovníky IS z Ruska
a ze zemí někdejšího
Sovětského svazu. Kolik si
operace vyžádala mrtvých,
není jasné. Střely nicméně
zničily opravnu obrněných
vozidel, zásoby zbraní a zabily skupinu radikálů. /čtk/

inzerce
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Tvář dne

Stávková pohotovost znamená, že
budeme dál vyjednávat. Nejsou to
zavřené dveře, je to zdvižený prst,
řekl předák školských odborů
František Dobšík

Foto čtk
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Pavel Sobíšek

Kam vede
mzdová
spirála

Čapí hnízdo
Ta zelená titulka
jeve sněmovně
opravdu moc hezká!

Když předloni přišel tehdejší
guvernér ČNB Miroslav
Singer s apelem na zrychlení
růstu mezd v české ekonomice, jednalo se o nezvyklý
počin ze strany centrálního
bankéře. Ti většinou spíše
korigují mzdový rozlet odborářů. V tehdejším prostředí
slabé poptávky v ekonomice
a inflace blízko nuly ale
takový apel poskytoval alespoň nějakou šanci na posun
inflace blíže k cíli ČNB.
Od začátku roku 2015
se ve vývoji mezd změnilo mnohé a nikdo přesně
nezjistí, nakolik přispěl
ke změnám právě tehdejší
postoj centrální banky. ČNB
přišla s prvním impulzem,
hlavní roli ale mezitím převzali jiní aktéři. Potřeba prezentovat se alespoň něčím
atraktivním přiměla vládu
k hraní s kartami, které většinou používají odbory. Ty
také záhy pochopily novou
hru a vytáhly vysoké trumfy.
Zejména ale začal být trh
práce modelován akutním
nedostatkem pracovních sil,

Glosa

který se přestal omezovat
na určité profese v určitých
regionech a nevybíravě zasáhl celou ekonomiku. Půlroční valorizace mezd místo
ročních se staly pro některé
obory novou normou, zatímco pro velmi nedostatkové
profese, například pro řidiče
autobusů, stouply tabulkové
platy skokově o desítky procent. Promítnutí uvedených
trendů do tvrdých čísel
na sebe nenechalo dlouho
čekat.
Ustojí česká ekonomika
růst průměrné mzdy mezi
sedmi a osmi procenty,

Jen na valorizaci
důchodů se i kvůli
růstu mezd bude
v roce 2019 hledat
21 miliard.
který se zřejmě bude týkat
nejen jednoho kvartálu,
ale celého letošního roku?
Historie nám jednoznačnou
předpověď nedává. Ne že
by podobné situace v minulosti nevznikly, vývoj
byl ale většinou přerušen
nějakým externím šokem.
Každopádně nelze mzdové
náklady podniků, rostoucí
vlivem vyšších mezd a vyšší
zaměstnanosti meziročním
tempem blízkým devíti procentům, považovat za rovnovážný stav. Ekonomika totiž

nominálně roste sotva o pět
procent. Podíl mezd na HDP
letos pokoří historický
rekord – a jeho protiváhou
bude stagnace či nízký růst
podnikových zisků. Odborářské heslo „Konec levné
práce“ se tedy zřejmě začne
skutečně naplňovat. Obrat
směrem k růstu nezaměstnanosti přinese určitou úlevu
podnikovým personalistům,
nebude ale ku prospěchu
každému zaměstnanci. A celkově ekonomiku zpomalí.
Nezůstane ovšem u reakce v oblasti HDP a trhu
práce. Pozorujeme začátek
mzdové spirály a jejím dalším projevem se může stát
poptávková inflace v oblasti
služeb, které z principu nelze poskytovat ze zahraničí.
Mimo to může dojít ke zhoršení obchodní bilance vlivem
vyšších spotřebních dovozů
reagujících na zvyšující se
poptávku domácností.
A ani tím příběh neskončí.
Mzdová spirála si brzy najde
cestu také do sociálních
výdajů. Nezáviděníhodnou
pozicí v příští vládě proto
bude pozice ministra financí,
od nějž se očekává, že najde
ve státním rozpočtu prostředky na všechny potřebné
účely. Jen na valorizaci důchodů se bude pro rok 2019
hledat kolem 21 miliard, z čehož polovinu částky přidá
právě letošní růst mezd.
Autor je hlavním ekonomem
UniCredit Bank

Poslanci s největší pravděpodobností vyhoví žádosti
policie a vydají k trestnímu stíhání jak předsedu hnutí
ANO Andreje Babiše, tak jeho místopředsedu Jaroslava
Faltýnka. Kauza Čapí hnízdo už je v debatách milionkrát
propraná, argumenty pro i proti jsou dostatečně známé.
Jistě zaznějí znovu v bouřlivé diskuzi v dolní komoře parlamentu, kde se o zbavení imunity obou zmíněných pánů
bude jednat.
Z řad dotčeného hnutí jistě opět uslyšíme variace na názor, že stíhání je účelovka, která má ovlivnit výsledek
blížících se voleb. Pokud ale má cenu něco opakovat,
pak především slova nejvyššího státního zástupce Pavla
Zemana, osoby, která se vždy vyjadřuje zdrženlivě: „Divím
se úvahám, jestli se něco nevztahuje k volbám. To nemá
s volbami nic společného. Proto je vyloženě na policistovi,
případně na dozorujícím žalobci, aby zvážili, zda mají
trestní řízení v takovém stadiu, že už musejí zahájit trestní stíhání. Jestliže jsou okolnosti pro stíhání, nemohou ho
zdržovat.“ Stačí?



Jana Havligerová

Ta pilulka, jak na ni pořád běží reklama v televizi...
Nejsem si jistá, jak se jmenuje a na co je, ale chci ji!

276733/17  inzerce

Komentář

PRÁVĚ
V PRODEJI

Vše, co musíte
vědět o energetice.
Zakoupíte ve všech prodejnách Geco a Relay.
OBJEDNÁVEJTE

I PŘES

SMS!

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
ENERGETIKA JMÉNO PŘÍJMENÍ ADRESA MĚSTO
Cena každé přijaté SMS je 99 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CN INVEST, a. s.,
infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod.,mobil@cninvest.cz, www.platmobilem.cz.
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food
reputaci, že vyrábějí kvalitní
produkt s určitým chuťovým
profilem.

Do kvalitní
whisky led
nepatří
Foto Lukáš Navara

Ale jistota jsou ony tři
roky.
Ano, přesně tak. Většinou se
jedná o produkty základní
řady, nicméně máme i starší
lahve whisky, které jsou
ceněny třeba na osmdesát
tisíc a není na nich uvedeno
stáří. Tam například mohou
být použity whisky z již
zaniklých a nefungujících
palíren. Věk je důležitý, ale
není zásadní, záleží také
na použití kvalitních sudů.

n Počet milovníků originální skotské whisky
viditelně přibývá. Avšak poměrně často nezůstávají jen u pití, ale zajímá je po všech stránkách. „Potkávám mnoho lidí, kteří by mohli
o whisky snad i přednášet,“ říká Zdenek
Kortiš, majitel olomouckého baru The Black
Stuff, který je i ambasádou skotské palírny
Ardbeg. Zároveň pracuje na pozici whisky
ambasador u nejvýznamnějšího distributora whisky v Česku firmy Jan Becher Pernod
Ricard.
Každá palírna má své
specifikum. Ve Skotsku je
U nás jsou známy více
dle zákona pět oblastí, kde
takzvané blended whisky se destiluje whisky a někde
míchané z různých palíren
lze i určit typické vlastnosti
a druhů whisky než single
podle regionu. Například
malt - vyrobené z jednoho
oblast Islay, západní ostrov,
druhu sladu v konkrétní
kam spadá i palírna Ardbeg,
palírně. Vy spolupracujete
je známá svou výrazně kous firmami z obou stran. Jaká řovou whisky díky sušení
je dnes situace na českém
sladu rašelinou. U oblasti
trhu? Získává si již single
Highlands neboli na skotské
malt své místo?
vysočině, k níž jsou ještě
Lidé pijí méně, ale kvalitněji.
přidruženy všechny ostrovy,
Také Češi už začínají oceňomimo Islay, je to s definovávat kvalitu nad kvantitou, což ním chuti složitější a nelze
se projevuje v prodejích préji unifikovat. Něco jiného je
miových, starších míchaných dnes nejdůležitější oblast výwhisky a také ve stoupající
roby – Speyside. Ta je známá
oblibě single malt whisky. Je
svou delikátní chutí a častým
to také spojeno s cestováním, používáním sudů po sherry.
lidé navštěvují palírny a pak
V regionu Lowland na jihu
si ke značkám vytvoří úplně
Skotska najdeme single malt
jiný vztah. Whisky zažívá
whisky spíše s jemnějším
velký boom.
charakterem. Dnes jsou zde
především palírny grain
Lze konkrétní whisky
whisky, tedy obilné whisky.
single malt charakterizoDalší oblastí je Campbelvat?
town na poloostrově Mull of

Kyntyre. Jsou tam sice jen tři
palírny, ale stále má z hlediska produkce whisky status
samostatného regionu. Dříve
se jednalo dokonce o největší
oblast výroby whisky.
Kolik je ve Skotsku
palíren?
Kolem sto patnácti. V nejbližších třech letech se chystá
okolo 20 nových projektů.
Občas se nějaká palírna zavře
a opět otevře.

Vlastimil Poliačik

Whisky ze Skotska
je jedním z největších
přispěvatelů
do královské
pokladny.
Co znamená, že whisky
má výrazné nakouření?
Během procesu výroby whisky se z ječmene stává slad
a v poslední fázi český výraz
hvozdění je potřeba teplem
zastavit klíčení. Cílem je
deaktivovat enzymy, a tím
zastavit životní projevy tedy
klíčení a lušticí pochody
v zrnu, aby nebyly spotřebovány škroby, které budeme
potřebovat při destilaci. Jako
zdroj tepla byla využívána
nejlevnější a nejdostupnější surovina, tedy rašelina.
Té je ve Skotsku skutečně
dostatek. Zapálená rašelina

poměrně dost kouří, a tak
se dostanou do whisky
rašelinové tóny. Tvrdí se, že
rašelina z různého místa má
i různé chuťové tóny. Region
Islay je svou rašelinou vyhlášený.
Dnes se rašelina nepo
užívá v celém Skotsku?
Ve vnitrozemí postupem
času od sušení pomocí rašelinou upustili.
Jak je to se stářím whisky?
Výroba whisky má velice
přísnou legislativu. Aby se
whisky mohla pojmenovat
jako skotská, tak musí splňovat několik podmínek. První
je minimální stáří a to jsou
tři roky. Pokud je uvedeno
na etiketě například dvanáct
let, tak musí ta nejmladší
složka obilné a jednosladové,
single malt opravdu zrát
dvanáct let v dubovém sudu.
Ale na některých opravdu hodnotných lahvích
whisky není uvedeno žádné
stáří.
Dnes se s tímto typem
whisky s neuvedením stáří
setkáváme stále více. Dle
skotského zákona o whisky
nelze totiž uvést ani spekulativní informaci například
pět až deset let. Takže než
aby producenti uváděli
nejmladší složku, tak raději
neuveřejní nic. Spoléhají
na svou sta- a víceletou

Jaká je historie blended
whisky? Kdy se staly hlavním artiklem vývozu?
Dle zákona Spirits Act z roku
1860 se může whisky smíchávat. Například Chivas,
Ballantine’s, Haig, Buchanan’s, Johnnie Walker byly
původně obchodní firmy
obchodující s kávou, vínem,
kořením. Protože ale majitelé byli Skotové, tak začali
obchodovat i s whisky včetně levnější obilné whisky
a začali je smíchávat. Tím se
cena stala příznivější a chuťový profil nebyl tak výrazný
jako u single malt a začali
mít úspěch. Single malt
whisky se před sto padesáti
lety produkovaly v sudové
síle, měly i šedesát procent
alkoholu a kvalita byla
značně nekonzistentní. Blendeři mistrným mícháním
vytvořili whisky, kterou již
mohli oslovit širší veřejnost,
a díky některým historickým
mezníkům se skotská whisky dostala do světa.
Například?
Důležitý mezník byla třeba
fyloxéra, která kolem roku
1880 především ve Francii
ve vinicích způsobila pohromu. Takže pijáci alkoholu
vyráběného z vinné révy hledali náhradu. A tak v Anglii,
Francii a podobně koncem
devatenáctého století začali
pít hodně whisky. Jelikož
v Irsku blended whisky
dlouho odmítali, svět ovládli
skotští obchodníci. Postupně
začali blendeři pro konzistentní přístup ke kvalitní
whisky také vlastnit palírny.
Každý blend má svůj klíčový
single malt, například Chivas Regal palírnu Strathisla,
Ballantine’s dominantně
používá Glenburgie a tak
podobně.
Kdy se vrátil zájem o single malt?



Nebýt blended whisky,
tak by single malt palírny
nemohly existovat. To je
neoddiskutovatelný fakt.
Dříve spousta palíren
dodávala třeba 99 procent
své produkce do blendů.
V podstatě se to děje i dnes,
nicméně dnes už jsou single
malt palírny, které prodávají
svou whisky samy na sto
procent. Ale většina stále
spolupracuje s velkými producenty. Chivas Brothers,
majitel blendu Chivas Regal,
vlastní 14 palíren single
malt whisky. Mezi nimi
třeba známé Aberlour, The
Glenlivet, Longmorn, Scapa,
ale jsou mezi nimi i ty,
o nichž jste pravděpodobně
nikdy neslyšeli, například
Allt-á-Bhaine nebo Braeval,
kde dnes veškerá produkce
končí pro potřeby blended
whisky. Přicházejí do ruky
master blenders, tedy
mistrům míchačům, kteří
svým uměním tvoří danou
značku. Blended whisky je
stále tahounem trhu, který
otáčí obchod. Single malt
se začaly vracet tak před
čtyřiceti lety a zájem o ně
stoupá.

V Česku je zafixováno,
že by se whisky měla pít
z takzvané whiskovky.
Servis u whisky je velice
důležitý. Ale samozřejmě
vše je jen doporučení. Pokud
použijeme známou sklenici,
takzvanou whiskovku, tak
budeme ochuzeni o velice
důležitý vjem, a to o vůni.
Doporučoval bych použít
sklenici na stopce, která má
kónický tvar a skvěle vede
vůni.
A jak je to s ledem a ředěním?
Pokud si whisky naředím
vodou, tak o něco potlačím
alkohol a vystoupí nám
do popředí tóny medu,
vanilky a také sladší ovocný
profil. Pokud rozkapáváte
nakouřenou whisky, tak
fenol, který je poměrně
rezistentní, moc nepotlačíte, a tak si spíše sladkosti
uberete. Ale je to na každém,
jak to cítí, ale když už, tak
bych doporučoval obyčejnou
pramenitou vodou. Pokud
zvolíme led, tak ten whisky
podchladí a potlačí zejména
vůni. A především u single
malt je to škoda. Možná bych

já osobně snesl led u nejlevnějších míchaných whisky,
kde se alkoholová ostrost
ledem utlumí.
Jaký je váš názor na koktaily z whisky a které se
do nich nejlépe hodí?
Z historie barmanství k sobě
whisky a cocktaily patří. Klasické drinky Old Fashioned,
Manhattan nebo Whisky
Sour jsou také v současné
době čím dál více populární. Moderní je i používání
prémiových bází a tak se
stále častějí můžeme potkat
s drinky, kde jsou použity
single malt whisky. Většinou
se však jedná o krátké, výrazné takzvané short drinky
kde plná chuť těchto whisky
vynikne.
Je zájem o investice
do whisky?
Investice do whisky jsou poslední dobou velmi populární. Dnes má její index daleko
větší zhodnocení než zlato
či platina. Toho jsou si vědomi producenti, takže ceny
letí vzhůru. Na prémiové
stáčení se už také využívají
lahve různých exkluzivních

tvarů od předních světových
sklářů a designérů. Sbíral-li někdo značkové whisky
před deseti či patnácti
lety, tak má dnes enormní
zhodnocení, neřkuli má-li
někdo lahve palíren, které
už skončily. Ty jsou opravdu
hodně drahé.
Jak lze u nás investovat?
Existuje několik prestižních
burz a aukčních portálů,
přes něž je možné investovat
a které i ručí za autenticitu
prodávaného zboží.

Skotská asociace
whisky stejně jako
všech 32 správních
oblastí byly pro
setrvání v Evropské
unii.
Koupím-li si dnes lahve
nové limitované série některé palírny, zhodnotí se,
nebo je již cena tak navýšená, že zhodnocení by bylo
minimální?
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To je častá otázka. Například na dotaz, jakou cenu
bude mít zakoupená lahev
za tři roky, odpovídám, že
je zde spousta faktorů. Trh
s whisky je nyní jako u nás
trh s nemovitostmi předražený. Ale záleží na spoustě
aspektů. Existují indexy
zhodnocení u konkrétních
palíren. Je důležité znát
například jejich prestiž
a podobně. Na druhou
stranu i když se lahev moc
nezhodnotí, časem její
kvalita neupadá a lze ji vždy
vychutnat.
Jsou lidé z byznysu
kolem whisky znepokojeni
z brexitu?
Skotská whisky je jedním
z největších přispěvatelů
do královské pokladny.
Chápu jejich obavy, jelikož
třetina exportu skotské
whisky skončí na trzích
v EU. Skotská asociace whisky SWA stejně jako všech
32 správních oblastí byly
pro setrvání Velké Británie
v Evropské unii. Teď už bude
záležet na vyjednání podmínek brexitu, které pro budou
pro SWA klíčové.

n Takzvané klasické míchané drinky s whisky se objevily přibližně před sto lety. Jedná se většinou o takzvaně krátké tedy
short drinky, kde chuť whisky plně vyniká. Poslední dobou
zažívají velký návrat. Jsou stále více vyhledávány jak v USA,
tak v Evropě.

Rob
Roy
Ingredience:
• 5 cl Chivas Regal
Extra
• 2,5 cl Dubonet
• kapka Angostura Bitter
• led
• pomerančová kůra
Postup: Ingredience
nadávkujte
do míchací sklenice
s ledem a vymíchejte.
Nalijte přes sítko
do koktejlové
sklenky typu
coupette a dozdobte
pomerančovou kůrou.

Chivas
old fashioned

Chivas
sour

Ingredience:

Ingredience:

• 5 cl Chivas Regal
12 YO
• kapka Angostura
Bitter
• kostka cukru
• led
• pomerančová kůra
• koktejlová třešeň

• 5 cl Chivas Regal 12 YO
• 2 ci čerstvé citronové
šťávy
• 2 cl vaječného bílku
(není nutný)
• 1,5 cl cukrového
sirupu
• led
• citronová kůra
• koktejlová třešeň

Postup: Kostku
cukru spolu
s bitterem
rozmělněte
pomocí zadní
strany koktejlové
lžíce, přidejte led
a Chivas Regal 12
YO a vymíchejte.
Pomerančovou
kůrou obkružte
hranu skleničky
a ozdobte
koktejlovou
třešní.

Postup: Všechny
ingredience
protřepeme
v šenku spolu
s ledem a přes
sítko nalijeme
do nízké (old
fashioned)
sklenice naplněné
ledem. Ozdobte
koktejlovou třešní
a citronovou
kůrou.

Zdroj a foto The Black Stuff 3x

Klasické koktejly s whisky
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Foto dne

BĚH
VE VÝŠKÁCH.

Foto čtk

White Collar Factory je šestnáctipodlažní kancelářská
budova, která byla
nedávno postavena v Londýně.
Mimo jiných
vymožeností se
může pochlubit i 150 metrů
dlouhou běžeckou
tratí umístěnou
na střešní terase.
Zaměstnanci
zdejších kanceláří
si tak mohou užít
sportovní relaxace
s dalekými výhledy
na britskou metropoli.

Vědci zjistili, že...

… Indie nevyužívá potenciál své fotovoltaiky
n Nejlidnatější zemi

světa komplikuje
přechod na ekologické
zdroje elektřiny její
zamořené ovzduší.
Marek Schwarzmann
Indie, aktuálně rostoucí
solární velmoc, která se
zavázala do roku 2030 generovat minimálně 40 procent
energie z obnovitelných
zdrojů, nepočítala s jedním
významným faktorem. Tím
je znečištění generované
jejími uhelnými elektrár-

nami a tamní povrchovou
dopravou, které působí
výrazné komplikace při fotovoltaické produkci elektřiny.
Podle nejnovějších kalkulací
se totiž toto snížení výrobních kapacit kvůli mračnům
smogu a polétavého prachu
pohybuje až kolem děsivých
25 procent.
Za stávající situace se tyto
energetické ztráty mohou
pohybovat kolem 3900 megawattů energie, což je pro
představu šestinásobek
výstupu největší indické
solární elektrárny, na níž je
nainstalováno 2,5 milionu
panelů. „Tento jednoduchý

Prach se stal pohromou
výpočet ukazuje minimum
obzvláště pro projekty
energie, kterou ztrácíme
a budeme dál ztrácet, pokud ve státech jako Rádžasthán
či Gudžarát, horko
se něco nezmění,“
těžko tam prý svoji
uvedl pro agenturu
práci stíhají odAFP spoluautor
vádět robotické
studie ChinIndie generuje kvůli
may Ghoroi
znečištění ovzduší až o čističe panelů.
z Indického
Horší situaci
technologicvšak čelí prokého instijekty hlavně
tutu v Gándna severu
procent méně
hínagaru.
Indie a ve velfotovoltaické energie.
kých městech,
Ghoroi varoval,
kde vzniká
že tyto ztráty se
enormní množbudou dále navyšovat s tím, jak budou
ství smogu. Smogový
otevírány nové fotovoltaické povlak, který se na panelech
parky.
usazuje, je totiž extrémně

25

těžké smést i chemicky
vyčistit.
„Panely instalované
na střechách v Dillí produkují až o třetinu méně energie
než stejné panely instalované o 40 kilometrů dál,“
potvrdil Vinay Rutagi, ředitel
fotovoltaické konzultační
firmy Bridge to India. Podle
Rutagiho však tyto propočty
mohou být dalším z průkazných zdrojů pro vládu, aby
se více zaměřila na čistotu
ovzduší. Tím prvním zdrojem je statistický fakt, že jen
v průběhu roku 2015 předčasně zemřelo kvůli smogu
1,1 milionu Indů.
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