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Základem medicíny nejsou
drahé kliniky, ale rodinný
doktor, tvrdí lékař
Jan Hnízdil.

IN SP IR

9 772533

páteční rozhovor
str. 10–11

CE ST U
O VA ŠI
AC E PR

CH
K ÚS PĚ

U

RŮ
19 ROZHOVO
SU
Y
ZN
BY
O ŽIVOTĚ, CNOSTI
U

A BUD O

711012
01

CZK/EUR • 26,110 / 0,000 Kč

CZK/USD • 21,801 / +0,079 Kč

PX • 1019,15 / –0,57 %

Euro Stoxx 50 • 3448,53 / +0,43 %

Zlato • 1343,50 $ / +0,01 %

komentář: Babiše dohání jeho minulost / str. 12

Sýrová renesance

Krátce
Hypoteční trh čeká
zvolnění tempa
Objem hypoték po loňském
rekordním roku pravděpodobně klesne a zároveň
s tím i ziskové marže
bank. Lídr trhu Hypoteční
banka odhaduje ve své
pololetní zprávě snížení
objemu hypoték na zhruba
220 miliard korun. Pokud
se odhad naplní, bude to
meziroční pokles o zhruba
str. 5
šest miliard. 

Výroba i spotřeba sýrů a tvarohů v Česku trhá rekordy. Obor ale naráží
na současnou klasickou překážku pracovního trhu: chybějí lidé, kteří
umějí „vařit sýr“. Situaci by částečně mohli zachránit vysokoškoláci.

Byznys / str. 4

Kovy vzácných zemin
prudce zdražují
Ceny nejpoužívanějších
kovů vzácných zemin, neodymu a praseodymu
letos vzrostly o 80 procent.
Žene je vzhůru poptávka
i politika čínské vlády.
Spotřeba těchto kovů
navíc v příštích deseti
letech naroste podle
odhadu společnosti
Argonaut Research až
str. 6
o 250 procent. 

průmyslových mlékáren
působí v Česku

Hurikán Irma řádí
v Karibiku
Jeden z nejsilnějších hurikánů od roku 2005 zpustošil karibské ostrovy Svatý
Martin, Anguilla či stát Antigua a Barbuda. Hurikán
Irma zanechal rozsáhlé
škody i na Panenských
ostrovech či v Portoriku,
kde se bez elektřiny ocitla
asi polovina obyvatel. Živlu
nyní čelí Dominikánská
republika a Haiti, na zkázu
se pak připravují Bahamy
str. 8
a Florida. 
Foto profimedia.cz

kilogramu sýrů ročně
snědí Češi v průměru

9 771803 454307

17436

tisíc tun sýrů a tvarohů
se loni vyrobilo v Česku
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Zápisník
Marka Schwarzmanna

Začátek prezidentské kampaně znamenal
kromě založení transparentních účtů kandidátů
také takřka povinný příval haléřových příspěvků na konto současné hlavy státu. Zaslaný
haléř se pro mnohé stal příležitostí, jak směrem
k hradnímu pánovi vyslat jedovatou slinu,
a také planou nadějí, že poplatková politika nejmenované banky, u níž je účet veden, bude kandidáta „pořádně“ stát. Jako bychom si stejnou
situaci nepamatovali již z dřívějška, kdy banka
hbitě poplatky v této situaci přestala účtovat,
aby to nemělo kýžený efekt. Urážky a hulvátství
se tak vrací na facebookové stránky.
Facebook je stejně pro kampaně zvláštní médium. Každý si na něm říká, co mu jeho zrovna
rozčílením zčeřená mysl vyplodí, aniž by si
uvědomil, že jeho názor je v podstatě irelevantní. Namísto kritického zhodnocení sdíleného
odkazu a relevance tak sdílejí falešné zprávy,
pomluvy, nad kterými se pak tisíce dalších
rozčilují a div se nechápou vidlí a pochodní.
Naštěstí.
A pak tu jsou talenti, kteří tu kampaň berou
vážně. S lidmi komunikují, vysvětlují jim, co
mají v plánu a jak je co správně v nejrůznějších
oborech. Velmi populárním se nedávno stalo
zvířecí pohřebnictví a to, co je či není blbým
vtipem. Kampaně jsou zvláštní věcí, někdy člověku naznačí, koho by mohl volit, a někdy také,
jako v tomto případě, koho ne.

Protagonisté dne
Jiří rusnok
guvernér čnb
Centrální bance se daří svými
opatřeními ochlazovat hypoteční
trh. Ten letos podle prvních odhadů
oproti loňsku mírně klesne.

str. 5
Jeff Bezos
šéf Amazonu
Americký internetový gigant
chystá v USA stavbu své druhé
obří centrály, kde najde práci až
50 tisíc lidí.

str. 6
Šinzó abe
premiér japonska
Šéf kabinetu vybídl ruského
prezidenta k uzavření mírové
smlouvy. Dohodě sedmdesát let
od konce války bránily územní spory.

str. 8

Foto čtk

O kampaních

ministerské bilancování. Premiér Bohuslav Sobotka se během své bilanční schůzky na ministerstvu
financí věnoval se šéfem rezortu Ivanem Pilným (ANO) především otázce zvyšování mezd ve veřejném sektoru.

Pilný počítá, kolik
zbude na vyšší platy
n Ministerstvo financí

analyzuje údaje o nespotřebovaných výdajích
jednotlivých úřadů.
V pondělí má o zvýšení
mezd ve veřejné sféře
rozhodnout vláda.
Pavel Otto
Čtyři desítky až stovka miliard korun. Tolik neutracených
peněz z dřívějška možná leží
na účtech ministerstev. Šéf státní pokladny Ivan Pilný (ANO)
má údaje v pondělí předložit
vládě. Ta podle výše nespotřebovaných výdajů rozhodne, zda
ještě letos zvýší platy úředníků,
zdravotníků či policistů o deset
a učitelů o 15 procent. Kabinet je
pod tlakem odborářů veřejného
sektoru, kteří ve středu vyhlásili
stávkovou pohotovost.
„Postupně se nám scházejí
čísla. Budeme je analyzovat
a souhrnnou zprávu pak projedná vláda,“ uvedl bez dalších
podrobností Jakub Vintrlík
z tiskového oddělení ministerstva financí.
Téma mezd rezonovalo na bilanční schůzce premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) s Pilným.
Ten ještě před týdnem upozorňoval, že požadavky pedagogů
o pět miliard převyšují sumu,
kterou může uvolnit.

„Můj pohled i pohled sociální
Sobotka jednal s Pilným také
demokracie je, že by se platy
o návrhu státního rozpočtu
měly zvýšit od začátku listopana příští rok, vláda ho standarddu, a to o deset procent všem
ně schválí do září. Pak bude
ve veřejném sektoru a učitelům
záležet na nové Poslanecké sněo 15 procent. Nejednali jsme
movně, která vzejde z říjnových
ale, jak konkrétně se
voleb.
budou platy zvyšovat.
„Volby jsou posunuMinisterstva
Na tom se musí
té, takže o návrhu
podle premiéra
dohodnout celá
tohoto klíčového
Bohuslava Sobotky
koalice,“ uvedl
zákona už jednat
Sobotka s tím, že
nebudeme.
nevyčerpala ke konci
ke konci srpna
srpna ze svých rozpočtů Podobná situace
ministerstva nebyla i v roce
zhruba
vyčerpala zhruba
2013,“ připomněl
100 miliard.
šéf sněmovního
Z toho je ovšem
rozpočtového
miliard korun.
nemalá část určena
výboru Václav Vona spolufinancování
tava (ČSSD). Vzhledem
projektů z fondů EU, takže
k tomu, že ustavení parlaje nelze na přilepšení pracovnímentních orgánů nějaký čas
kům ve státní správě použít.
trvá, nelze podle něj vyloučit
Pilného odhady jsou výrazrozpočtové provizorium. „Myně nižší. Za minulé roky by se
slím ale, že nová sněmovna by
podle něj celková neutracená
rozpočet mohla do konce roku
částka mohla pohybovat kolem
schválit. Jednat může i po Váno40 miliard.
cích,“ odhadl.

sto

Zvýšíme mzdy policistů,
slibuje Chovanec
Platy u bezpečnostních sborů by od letošního listopadu měly vzrůst o deset
procent, shodli se premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec
(oba ČSSD). Sobotka uvedl, že odmítá návrhy některých koaličních partnerů,
že by policisté nebo hasiči neměli dostat přidáno, protože jejich platy
v poslední době rostly dostatečně. Od roku 2014 vláda bezpečnostním
sborům přidala 25 procent, tedy v průměru pět tisíc korun. Jejich příslušníci
berou necelých 40 tisíc hrubého.

praha 
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Vláda vyčlení
peníze na opravu
Veletržního paláce
velké investice v kultuře
v příštích letech. Rádi bychom nejprve schválili tento
program a v jeho kontextu
by se potom připravovala rekonstrukce Národní galerie,“
řekl Sobotka.
Nový investiční program
ministerstva kultury by
měl navázat na současný
program péče o národní kulturní dědictví, který skončí
v roce 2020. Návrh nového
programu, do kterého by se
měly zapojit i další instituce,
půjde podle ministerstva
kultury v září do připomínkového řízení. Stát by podle
něj v letech 2019 až 2027
měl na opravy či novostavby sídel svých kulturních
institucí vyčlenit 12 miliard
korun. /čtk/

Foto profimedia.cz

Rekonstrukce Veletržního
paláce by měla být stěžejní
položkou nového investičního programu ministerstva
kultury, který by současná
vláda ještě chtěla odsouhlasit.
Při své včerejší návštěvě Národní galerie to uvedl premiér
Bohuslav Sobotka (ČSSD).
„Jeho oprava je velmi důležitá
pro budoucnost této instituce,“ řekl. Ředitel NG Jiří Fajt
obnovu funkcionalistického
paláce připravuje již několik
let a stojí před vypsáním
mezinárodní architektonické
soutěže. Podle dřívějších odhadů přestavba objektu může
dosáhnout až jedné miliardy
korun.
„Ministerstvo kultury
připravuje celý investiční
program, který by měl řešit

Zahrady pod Hradem čeká oprava

Palácové zahrady pod Pražským hradem jsou podle památkářů dvě desítky let po nákladné rekonstrukci opět v havarijním stavu. Národní památkový ústav, který komplex spravuje, proto připravuje jejich rekonstrukci. Měla by trvat pět let, ale neměla by zahrady uzavřít. Návštěvnost památky snížilo uzavření vstupu od Hradu v souvislosti s loni zavedenými bezpečnostními
opatřeními v sídle prezidenta.

275001/18

inzerce
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Výroba sýrů roste. Oboru
se věnují i vysoké školy
n Spotřeba sýrů
v Česku láme rekordy,
více než polovina se
dováží. Obor ale naráží na zásadní limit
– je málo těch, kteří
opravdu umějí „vařit
sýry“.

Obchod se sýry a tvarohy v Česku (v tisících tun)
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Pramen ministerstvo zemědělství

Sýry a jejich výrobci v Česku
• Tuzemská spotřeba sýrů nedosahuje průměru Evropské unie,
na hlavu připadá 17,7 kilogramu ročně. Evropský průměr činí
18,3 kilogramu za rok.
• V Česku funguje 35 průmyslových mlékáren, z toho se zhruba
polovina zabývá výrobou sýra.
• V Česku rovněž funguje
166 minimlékáren.

Foto profimedia.cz

Poptávka po sýrech a tvarohu
v Česku roste a zvyšuje se
i jejich vývoz, který se za posledních deset let prakticky
zdvojnásobil na 54 tisíc tun
ročně. Z údajů ministerstva
zemědělství dokonce vyplývá,
že Češi loni vyrobili nejvíce
sýra od sametové revoluce,
a to přes 107 tisíc tun. Přesto
obor strádá nedostatkem
zkušených odborníků.
„Průmyslu chybějí hlavně
přední sýraři. To jsou lidé,
kteří stojí u výrobníku a skutečně mléko sýří – my tomu
laicky říkáme, že vaří sýry.
A to se nedá naučit. Tam musí
být určitá životní empirie,“
vysvětlil šéf Českomoravského mlékárenského svazu Jiří
Kopáček s tím, že takových
lidí by bylo napříč trhem
zapotřebí několik desítek.
Nedostatek sýrařů i v dalších fázích výroby pak potvrzuje nejen jeden z největších
výrobců sýrů v Česku Madeta,
ale i třeba podstatně menší
biofarma DoRa. „Kdyby nám
dotyčný vytvořil něco kreativního, kdyby měl hluboké
odborné znalosti, mělo by to
pro nás velký význam,“ uvedla
Jitka Dobrovolná z drobné
farmy v Ratibořicích.
V Česku působí 35 průmyslových mlékáren, z nichž
zhruba polovina také vyrábí
sýry. Kromě toho funguje
také 166 minimlékáren, ale
data o jejich užším zaměření
nejsou k dispozici.
Problém s nedostatkem
odborníků by mohl částečně
řešit nový předmět sýrařství,
který v novém akademickém
roce otevře Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Studenti si sami řekli o to,
aby se v rámci výuky naučili

vývoz

46,93

100

vyrábět čerstvé sýry, polotvrdé sýry typu eidam nebo třeba
ricotu a mascarpone, uvedl
Pavel Smetana ze zemědělské
fakulty univerzity.
Vznik předmětu vítá i předseda mlékárenského svazu
Kopáček s tím, že Jihočeská
univerzita není jediná. Praktickou výukou se zabývají
i další vysoké školy, například Mendelova univerzita
v Brně. Na nižších stupních
jsou to Střední odborná škola
ekologická a potravinářská
ve Veselí nad Lužnicí nebo
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová
škola mlékárenská v Kroměříži. Po studiu je ale podle
personálního ředitele Madety
Pavla Buryánka potřeba delší
čas, aby se člověk vypracoval
a stal se z něj schopný sýrař.
Čemu ale zvyšování kvalifikace sýrařů nepomůže, je podle prezidenta Potravinářské
komory Miroslava Tomana
vysoký podíl sýrů, které Česko
dováží, a to zejména z Německa a Polska. Z dovozu pochází
až 51 procent sýrů.
Celkově se spotřeba sýrů
a tvarohů v Česku pohybuje
rovněž na porevolučním
rekordu – loni to bylo 186 tisíc
tun. Je to sice rekord, ale přesto Češi zaostávají za průměrem Evropské unie. Na osobu
připadá 17,7 kilogramu za rok,
přičemž evropský průměr činí
18,3 kilogramu za rok.
„Jde především o to, aby
se české sýry vůbec dostaly
na pulty řetězců. To neovlivní ani tak počet nových českých sýrařů, jako
spíše obchodní politika
řetězců, která preferuje
dodávky buď z mateřských zemí, nebo
dodávky levných
výrobků odkudkoli,“
zdůraznil
Toman.

Krátce
Číňané končí ve firmách
Empresa Media a Médea
Čínská společnost CEFC
dokončila odchod z majetkové struktury společností
Empresa Media a Médea.
Ve středu uplatnila své
právo na vrácení akcionářského podílu (put
opci) původnímu majiteli
Jaromírovi Soukupovi.
Na řízení obou firem se
CEFC China nepodílí
od poloviny března, kdy
její zástupci odešli z orgánů společností. Více E15.cz

Seznam.cz připravuje
vlastní televizi
Internetová jednička Seznam.cz chystá televizní
kanál, na němž nabídne
veškerý video obsah dosud
umisťovaný jen na internet. Zaregistrovala proto
firmu Seznam.cz TV, která
se bude ucházet o vysílací
licence.

Nutrend dosáhl
rekordních tržeb
Výrobce potravinových
doplňků a sportovní výživy Nutrend D.S. loni utržil
rekordních 697 milionů
korun, což je meziročně
o 22 procent více. Zisk
vzrostl na 34 milionů
korun z 27 milionů o rok
dříve.

V minerálkách klesá
množství cukru
V 25 nejprodávanějších
ochucených minerálních
vodách se v letech 2012 až
2016 snížil obsah cukru
o 10,8 procenta. Změna tak
nastala na polovině trhu.
Loni se cukru v uvedených
nápojích použilo 9,3 tisíce
tun, za sledované období
tak spotřeba klesla o 1,1 tisíce tun, uvedl Svaz minerálních vod.

Obrat Asko – Nábytek
míří ke dvěma miliardám
Tržby prodejce nábytku
Asko – Nábytek v Česku
loni stouply o čtyři procenta na 1,93 miliardy korun.
Zisk klesl o 42 procent
na 71 milionů korun. Asko
loni otevřelo ve všech prodejnách kuchyňská studia
a přebudovalo obchod
v Praze Štěrboholích. /čtk/
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Hypoteční trh se začíná ochlazovat

Vývoj hypotečního trhu
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220

hypoték je evidentní snaha
bank rozpůjčovat volné
finanční prostředky, kterých
je na trhu přebytek. „Česká
národní banka dodala prostřednictvím intervencí na
trh tolik likvidity, že banky
jsou rády za každý dobře
zajištěný úvěr,“ upozorňuje
hlavní analytik Fincentra
Josef Rajdl a dodává: „Žádná
z nich nebude chtít prudkým
zvýšením sazeb přijít o tržní
podíl.“

1,89
1,87

V oblasti hypotečních úvěrů
začínají přicházet po letech
boomu, kdy objem hypoték
každoročně rostl, hubenější roky. A to hned ze dvou
příčin. Objem hypoték po loňském rekordním roku pravděpodobně klesne a zároveň
klesají ziskové marže. Lídr
trhu Hypoteční banka odhaduje ve své pololetní zprávě
snížení objemu hypoték
na zhruba 220 miliard korun.
Pokud se odhad naplní, bude
to meziroční pokles o zhruba
šest miliard.
„Za letošní rok očekáváme mírný pokles objemu
poskytnutých hypoték kvůli
omezením ČNB,“ říká Franti-

vidět na trhu už nyní. „Cena
peněz na mezibankovním
trhu je na úrovni 1. čtvrtletí
2014. V té době byly ceny hypoték na třech procentech,
zatímco nyní jsme na zhruba
dvou procentech,“ uvádí
příklad hypotéky s pětiletou
fixací Svačina.
A důvod poklesu marží? „Na dvou procentech
drží cenu hypoték velká
konkurence,“ říká Svačina.
Důvodem stále levných

1,97
1,94

Vladan Gallistl

šek Bouc z České spořitelny.
Největší bankovní domy se
Komerční banka pak odhashodují na tom, že i v dalších
duje objem nových hypoték
letech budou objemy úvěrů
na podobné úrovni jako loni.
na bydlení klesat. „KombinaPokles přičítají banky
cí několika faktorů, kterými
i na vrub regulace. Centrální
s největší pravděpodobností
banka totiž omezuje peněžní budou vyšší úrokové sazby,
ústavy v tom, že mohou
vyšší ceny nemovitostí
poskytnout nejvýše
a nižší dostupnost
patnáct procent
hypoték, může
Hypoteční
z nově poskytv několika
banka odhaduje
nutých hyposnížení objemu hypoték následujících
ték v rozpětí
letech dojít
za první pololetí na
osmdesáti
ke stagnaci
až devadenebo mírnésáti procent
mu poklesu
hodnoty
v objemu
miliard, meziročně
nemovitosti.
poskytnutých
zhruba o šest
Zároveň se mohypoték,“ říká
miliard.
hou financovat jen
mluvčí HB Marie
reality do devadesáti
Mocková. Na pokles
procent hodnoty.
objemu hypoték bude mít
Růstový trend se pronegativní vliv rovněž zmíněto začal otáčet. „V červnu
ná regulace ČNB.
a červenci už byl vidět pokles
Druhým nepříznivým fakobjemu úvěrů,“ zdůrazňuje
torem pro banky je, že se buLuboš Svačina z makléřské
dou muset spokojit s nižšími
hypoteční firmy Golem
ziskovými maržemi kvůli osFinance.
tré konkurenci. Ostatně to je
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Lodě pro Punkvu

VAŠE EKONOMICKÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
VŽDY PO RUCE

DO MAILU
A O DEN DŘÍV
TOP ČLÁNKY Z WEBU E15.CZ

Foto čtk

KAŽDÉ RÁNO VE VAŠEM MOBILU A TABLETU

Správa jeskyní ČR dostala první z deseti nových lodí
s elektrickým pohonem, kterými nahradí dosavadní plavidla
v Punkevních jeskyních, nejnavštěvovanějších v Česku. Lodě
za téměř deset milionů korun, jež dodává pardubická firma
Jesko CZ, budou plavit turisty po ponorné říčce Punkvě. 

MOBILNÍ APLIKACE E15
PŘEHLEDNĚ A KDYKOLI POTŘEBUJETE

ZPRÁVY, KOMENTÁŘE
A VIDEA NA WEBU E15
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA JEDNOM MÍSTĚ

ZPRÁVY
PRO ÚSPĚŠNÉ
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Kovy pro elektromobily
prudce zdražují
n Ceny nejpoužívanějších kovů vzácných
zemin, neodymu
a praseodymu letos
vzrostly o 80 procent. Žene je vzhůru
poptávka i politika
čínské vlády.

Moderní svět se bez nich neobejde. Mobily jsou díky nim
chytřejší, motory do elektromobilů lehčí, větrné elektrárny výkonnější. Jenže už
teď se na trhu s takzvanými
kovy vzácných zemin, jako
jsou neodym nebo praseodym, nafukuje cenová bublina. Jen ceny dvou zmíněných
prvků žádaných kvůli svému
silnému magnetismu od začátku roku vyskočily o víc
než 80 procent.
Kilo neodymu se nyní prodává v Číně, odkud pochází
čtyři pětiny světové produkce těchto prvků, za 73,50 dolaru. Ještě loni se průměrná
cena pohybovala kolem
38,94 dolaru. I když cenový
skok zatím zdaleka nepřipomíná situaci z roku 2011,
kdy cena neodymu vystřelila

Kurzovní lístek ČNB
Země

Foto profimedia.cz

Jan Stuchlík

oživený důl. Kalifornský důl Mountain Pass měl být jedním z hlavních amerických zdrojů kovů
vzácných zemin. Přede dvěma roky zbankrotoval, nyní má nového majitele.
na čtyřnásobek, analytici
předpovídají, že svět by si
měl na vyšší cenovou hladinu nyní zvyknout.
„Ve druhé polovině letošního roku bude i nadále kvůli
politickým faktorům nedostatek těch prvků na trhu,“
říká generální tajemník
Čínské asociace průmyslu
vzácných zemin (ACREI) Ma
Žung-čang. Poptávka výrob-

Platnost od 7. 9. 2017

Množství

Akcie na pražské burze

Kurz

Název

Změna

92,45

3,30 %

ČEZ

414,80

-0,29 %

Erste Bank

910,20

-1,13 %

Fortuna

146,00

-1,95 %

1

17,486

CETV

Čína

3,361

Dánsko

1
1

3,510

EMU

1

26,110

Chorvatsko

1

3,513

Kanada

100
1

7. 9. 2017

Kurz [Kč]

Austrálie

Japonsko

ců permanentních magnetů tak podle něj zůstane
nepokrytá a Čína proto bude
muset zvýšit dovoz. To vše
budou důvody, které vytlačí
cenu vzhůru.
Klíč k cenám kovů vzácných zemin drží nyní čínská
vláda. Ta už před časem zahájila tažení proti ilegálním
těžařům, kteří se chtěli před
pěti lety přiživit na vysokých

20,027

Kofola

413,00

-0,19 %

17,892

KB

960,00

-0,65 %

76,05

-0,52 %

100

8,541

Moneta

2,809

O2 CR

271,50

-1,77 %

Polsko

1
1

6,153

Pegas

1 001,00

-0,60 %

Rusko

100

38,229

1
1

2,740

15 850,00

-0,91 %

TMR

710,00

0,00 %

Unipetrol

322,60

1,45%

645,10

-0,54%

Maďarsko
Norsko

Švédsko
Švýcarsko

22,871

Philip Mor. ČR

Turecko
USA

1

6,381

1

21,801

VIG

Velká Británie

1

28,551

Celkový objem (v tisících korun)

690 060

cenách kovů. Už si posvítila
na čtyři stovky firem a část
z nich musela doly zavřít.
Navíc od roku 2012 vláda
nakupuje kovy vzácných zemin do svých strategických
zásob. Nikdo ovšem neví,
kolik jich už má. K tomu
nyní v době nedostatku
vládní nákupy přiživují růst
cen. V srpnu proto zástupci
ACREI vyzvali vládu, aby

s plněním zásob skončila
a naopak kovy uvolnila
na trh. Samotní Číňané jsou
ovšem rozpolcení. Těžaři
cenový skok uvítali. Holding Shenghe Resources,
který se snaží oživit zbankrotovaný americký důl
Mountain Pass, oznámil, že
za první letošní pololetí mu
tržby narostly o 450 procent
a z loňské ztráty se přehoupl do zisku. Největší čínský
producent China Northern
Rare Earth Group odhaduje růst pololetního zisku
na 260 procent.
Naopak pláčou výrobci
magnetů, kteří s vidinou
rozvoje elektromobilů mohutně investovali do rozšíření výrobních kapacit.
Yantai Zhenghai Magnetic
Material se kvůli drahému
neodymu a praseodymu
propadl z loňského zisku
72,9 milionu jüanů do ztráty
15 milionů jüanů.
Spotřeba neodymu a praseodymu v příštích deseti
letech naroste podle odhadu společnosti Argonaut
Research o 250 procent.
Jediné velké naleziště mimo
Čínu je zatím v Austrálii,
kde společnost Lynx vytěží
ročně pět tisíc tun obou
kovů.

Amazon chystá
v USA další centrálu
Americký internetový
obchod Amazon plánuje
v Severní Americe postavit další centrálu. Na její
výstavbu a provoz chce vynaložit pět miliard dolarů.
Firma zatím nespecifikovala, kde bude nová centrála stát. Do konečného
rozhodnutí mohou rovněž
promluvit návrhy od místních samospráv, kterým
je firma údajně otevřena.
V nové centrále by mělo
vzniknout až 50 tisíc pracovních míst.
Současné ústředí
firmy v Seattlu se skládá

z 33 budov a rozprostírá se
na ploše přes 75 hektarů.
Pracuje tam více než 40 tisíc lidí. Investice Amazonu
by mohla přinést mezi
roky 2010 a 2016 ekonomice Seattlu až 38 miliard
dolarů.
Očekává se, že zájem
o investici Amazonu bude
vysoký. Firma sdělila, že
má zájem o metropolitní
oblasti s více než jedním
milionem obyvatel, které
mají potenciál přilákat
technologické talenty,
uvedla agentura AP.
/čtk/Více E15.cz
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Umělá inteligence
zvýší světový HDP
výnosy z umělé inteligence.
„AI v sobě skýtá velký potenciál, ne-li větší než ten, který
přinesla automatizace,“ uvedl
světový lídr pro oblast umělé
inteligence v PwC Anand
Rao. Obecně nejvyšší výnosy
zaznamenají odvětví maloobchodu, finančnictví a zdravotní péče, kde zavedení umělé
inteligence zvýší produktivitu,
hodnotu produktů a spotřebu.
„K využití plného potenciálu, který AI nabízí, je zapotřebí
změnit i způsob řízení firem
a obecně přijmout koncept,
že složitá rozhodování může
místo lidí vykonávat umělá
inteligence. Tomuto modelu
je nutné nejen přizpůsobit
interní procesy a organizaci,
ale také akceptovat nové typy
rizik, která jsou s umělou
inteligencí spojena, a naučit se
s nimi pracovat,“ doplnil partner v oddělení poradenství
PwC ČR Petr Ložek. /čtk/

Foto reuters

Díky umělé inteligenci (AI) se
do roku 2030 zvýší světový HDP o 14 procent, tedy
o 15,7 bilionu dolarů. To je více
než nynější HDP Číny a Indie
dohromady. V současné rychle
se měnící ekonomice tak
umělá inteligence představuje
největší obchodní příležitost,
tvrdí studie společnosti PwC.
Studie předpokládá, že
za necelou polovinou veškerých výnosů z AI v období
2016 až 2030 bude stát zvýšení
produktivity práce. O zbývající
se postará zvýšená poptávka
spotřebitelů po dokonalejších
produktech umělé inteligence. Největší objem nárůstu
výnosů zaznamená Čína:
26 procent, a Severní Amerika:
14,5 procenta, což dohromady činí necelé tři čtvrtiny
vlivu na světovou ekonomiku.
I Evropa a vyspělé oblasti Asie
zaznamenají do roku 2030
o devět až 12 procent vyšší

Burzovní nováček

Čínská logistická společnost Best, kterou podporuje internetový prodejce Alibaba, se
chystá na konci září vstoupit na akciovou burzu v New Yorku. Primární emise akcií jí má přinést
932 milionů dolarů na expanzi dodavatelské a obchodní sítě a na vývoj nových technologií. 
265006/434

inzerce

Krátce
Prodej eko-aut v EU vzrostl o 38 procent
Počet registrací nových automobilů s alternativním pohonem v Evropské unii ve druhém čtvrtletí vzrostl o 38 procent
na 204 502 vozů. Na celkovém prodeji aut měly tyto vozy
podíl 5,1 procenta. Vyplývá to z dat sdružení ACEA. 

Mobilní aplikace pro alternativní taxi napadá virus
Trojský kůň láká od uživatelů mobilní aplikace taxislužby
Uber a dalších údaje k platebním kartám, virus se šíří do zařízení se systémem Android po stažení falešné aplikace
nebo kliknutím na falešný odkaz. Program Androidos Fake
Token se zatím šíří v Rusku a anglicky mluvících zemích.

Hospodářský růst unie ve čtvrtletí zrychlil
Růst hrubého domácího produktu celé Evropské unie činil
0,7 procenta a zrychlil z 0,5 procenta o čtvrtletí dříve. Vyplývá to z dat statistického úřadu Eurostat. S růstem o 2,5 procenta si nejlépe vedla Česká republika.

ECB zlepšila výhled růstu ekonomik
Evropská centrální banka nechala úrokové sazby beze změny
na rekordních minimech a nepřistoupila ani k úpravě programu nákupu cenných papírů. Banka také zlepšila odhad růstu
ekonomiky na letošní rok, zároveň ale s ohledem na silný kurz
eura snížila odhad vývoje inflace na příští dva roky.

Ifo: Německý přebytek běžného účtu klesá
Přebytek běžného účtu platební bilance Německa by letos
měl činit 285 miliard dolarů, sníží se tak na 7,9 procenta
z loňských 8,3 procenta HDP kvůli dražší ropě a plynu. Stále
ale zůstává největší na světě, Vyplývá to ze zprávy mnichovského ekonomického institutu Ifo. /čtk/

PRÁVĚEJI
V PROD

KDYŽ POLITIKOVI UJEDE PŘED VOLBAMI TLAMA
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Foto reuters

Po hurikánu Harvey
přišel ještě horší – Irma

spoušť. Hurikán zanechal následky na karibském ostrově Svatý Martin. V Portoriku se kvůli bouři ocitlo bez proudu 900 tisíc obyvatel,
tedy asi čtvrtina ze všech.

n Hurikán Irma má
ve Střední Americe
na svědomí již přes
deset obětí. Nyní směřuje k Dominikánské
republice a Haiti.
Hurikán Irma, který doprovází vítr o rychlosti až
285 kilometrů v hodině, zpustošil karibské ostrovy Svatý

Martin, Anguilla nebo stát
Antigua a Barbuda. Rozsáhlé
škody zanechal i na Panenských ostrovech či na Portoriku. Živlu nyní čelí Dominikánská republika a Haiti,
na zkázu se pak připravují
Bahamy a Florida.
Při řádění hurikánu
– druhém v krátké době
po cyklonu jménem Harvey
– dosud zahynulo nejméně
deset lidí, z toho čtyři hlásí

francouzská část ostrova
Svatý Martin.
Premiér ostrovního státu
Antigua a Barbuda uvedl, že
hurikán, který je nejsilnější v Atlantiku za poslední
desetiletí, poničil devadesát
pět procent všech budov
na Barbudě.
Ostrov, na kterém žije
zhruba 1600 lidí, je podle premiéra Gastona Browna nyní
„stěží obyvatelný“. Škody

Japonsko chce mírovou smlouvu
Japonský premiér Šinzó
Abe včera vybídl ruského
prezidenta Vladimira Putina
k uzavření mírové smlouvy. Podepsání dokumentu
po více než sedmdesáti letech
od konce druhé světové války
dosud brání územní spor, což
také brzdí rozvoj vzájemných
vztahů.
„Vladimire, pojď a ve dvou
splníme tuto povinnost.
Překonáme všechny potíže,“
prohlásil Abe a zdůraznil,
že následně rusko-japon-

ské vztahy odhalí svůj plný
potenciál.
„Právě kvůli tomu jsme
povinni udělat tečku za touto
nenormální situací, kdy
dosud nemáme mírovou
smlouvu,“ dodal.
Při Putinově návštěvě loni
v prosinci v Japonsku oba
státníci přiznali, že uzavření
mírové dohody mezi oběma
zeměmi je složité vzhledem
k dlouhodobým přetrvávajícím neshodám v otázce
Kurilských ostrovů.

Abe vybízel k rozhodné
reakci světového společenství
na severokorejské raketové
a jaderné testy v podobě maximálního tlaku na Pchjongjang, aby se podřídil rezolucím Rady bezpečnosti OSN.
Putin se ale vyslovil pro
pružnější přístup spočívající
v postupném zapojování
KLDR do regionální spolupráce, například do prodloužení ruské Transsibiřské
železniční magistrály až
do Jižní Koreje. /čtk/

odhadl na 150 milionů dolarů
(zhruba 3,7 miliardy korun).
Obrovskou zkázu hlásí francouzská i nizozemská část
Svatého Martina. Nizozemská
vláda kvůli katastrofě svolala
krizové zasedání.
Na karibském ostrově
Anguilla, který je britským
zámořským územím, pak
napáchal hurikán Irma podle
slov náměstka britského
ministra zahraničí Alana

Vítr poškodil
i Trumpovu rezidenci
Hurikán Irma na cestě
Karibikem poničil i nemovitost,
kterou má na ostrově Svatý
Martin americký prezident
Donald Trump. Živel přitom
podle médií může ohrozit
i další Trumpovy nemovitosti
na Floridě, včetně jeho klubu
Mar-a-Lago, kde prezident
často tráví víkendy.
Duncana těžké a místy až
kritické škody.
Na Portoriku, kde žije asi
3,4 milionu lidí, je bez proudu
900 tisíc domácností, zhruba
50 tisíc dalších lidí přišlo
o dodávky vody. Státní rozvodná společnost varovala, že
obnovit zásobování elektřinou potrvá až šest měsíců.
Irma se včera odpoledne
středoevropského času nacházela nad mořem severně
od Dominikánské republiky.
Na sousedním Haiti, které
se ještě nevzpamatovalo
z řádění hurikánu Matthew
v loňském roce a předchozích přírodních katastrof, by
hurikán mohl podle odhadů
mezinárodní charitativní
organizace Oxfam zasáhnout
až tři miliony lidí. Mnozí lidé
v pobřežních oblastech navíc
ignorují příkazy k evakuaci.
Meteorologové předpokládají, že Irma v noci na neděli
vstoupí na jih USA u Florida
Keys a poté bude podél pobřeží postupovat na sever. Ještě
před vstupem nad floridskou
pevninu zeslábne na druhý
nejsilnější stupeň.
Americké letecké společnosti kvůli očekávanému úderu hurikánu Irma připravují
rozsáhlé rušení letů. Omezení, která ovlivní i letecké spojení Miami s Evropou, začnou
platit od pátku. /čtk/

Krátce
Hlasování o nezávislosti Katalánska půjde k soudu
Španělský generální prokurátor připravuje obvinění členů
katalánského parlamentu za odhlasování zákona o referendu
o nezávislosti Katalánska. Premiér Mariano Rajoy řekl, že vláda
zahájí řízení, které napadne zákon o referendu jako neústavní.
Referendum se podle něj konat nebude.

Polská premiérka: Diskuze o odchodu z EU nebude
Polská premiérka Beata Szydlová prohlásila, že Varšava je připravena na „těžkou, ale nezbytnou“ debatu o budoucnosti EU.
Její vláda ale nepřistoupí na žádné diskuze o „polexitu“, tedy
odchodu Polska z EU. Lidé, kteří se pokoušejí diskuzi vyvolat,
podle ní postupují proti Polsku. /čtk/
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Ukrajina se kvůli vojenskému
cvičení bojí vpádu ruské armády

Ukrajinský prezident Petro
Porošenko doufá v úspěšná
jednání se západními spojenci o dodávkách obranných zbraní, a to i kvůli
hrozbě, že by Rusko mohlo
po společném vojenském
cvičení s Běloruskem nazvaném Západ 2017 vpadnout
na Ukrajinu a rozpoutat
válku se Západem.
Kyjev dlouhodobě obviňuje Rusko z okupace Krymu
a části Donbasu na východě
Ukrajiny, kde vládní vojska

Foto reuters

n Velikost manévrů
ukrajinských sousedů
znervozňuje nejen
Kyjev, ale i zástupce Severoatlantické
aliance.

větší hrozba. Ukrajinský prezident Petro Porošenko považuje
ruskou armádu za vyšší hrozbu než radikální Islámský stát.
třetím rokem bojují s proruskými separatisty. Moskva
zapojení do konfliktu, který
si vyžádal na deset tisíc mrtvých, popírá.

262633/657

Rusové naopak podezírají
vedení v Kyjevě, že se prý
stále více přiklání k pokušení vyřešit konflikt v Donbasu
silou.

nakolik jsou k velké válce se
Západem připraveny nejen
ruské ozbrojené síly, ale
i celý ruský stát,“ prohlásil
ukrajinský prezident a citoval amerického senátora
Johna McCaina, že Rusko
představuje mnohem větší
„Dosud nejsou žádné
hrozbu než teroristická orznámky, že by Moskva byla
ganizace Islámský stát.
ochotna stáhnout se z DonMoskva a Minsk před
basu či odejít z Krymu. Ale je rusko-běloruskými manévry
stále více důkazů, že se chys- Západ 2017, které budí obavy
tá k útočné válce kontinensousedů, ujišťují, že se netálního rozsahu,“ řekl včera
chystají nikoho napadnout,
Porošenko v ukrajinském
cvičení má prý mít převážně
parlamentu.
obranný charakter. Cvičení
Argumentoval i tím, že pod Západ 2017 se má ve vojenpláštíkem cvičení mohou
ských prostorech v Bělorusvzniknout nová útočná
ku a Rusku konat od
uskupení ruských vojsk
14. do 20. září za účasti
určená ke vpádu na Ukrajinu. téměř 13 tisíc vojáků
K hranicím se již přiblížilo
a 680 kusů techniky.
či blíží sedm tisíc nákladTedy podle oficiálního
ních vagonů s ruskými
scénáře. Severoatlantická
vojáky a vojenskou technialiance se ale podle svého
kou – a není zaručeno, že
generálního tajemníka Jense
se po manévrech vrátí zpět
Stoltenberga domnívá, že
do kasáren.
ve skutečnosti se cvičení zú„Nynější cvičení jsou mno- častní mnohem více vojáků,
hem větší (než obvykle). Je
než je oficiálně nahlášeno.
Více E15.cz
zjevné, že Kreml prověřuje,
/čtk/

inzerce

PREDLOHA ÚSPEŠNÉ
TELEVIZNÍ SÉRIE
S TOMEM HIDDLESTONEM
A HUGHEM LAURIEM

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

Foto E15 Michael Tomeš 2x
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Jsem zděšený
z protežování
tradiční čínské
medicíny
n Čekací doba na jeho kliniku Hnízdo zdraví je přes půl
roku. Odmítá investory, kteří jej tlačí do vybudování
franšízové sítě. „Základem medicíny nejsou špičkové
a drahé kliniky, ale kvalitní rodinný doktor. Doktor, který
zná pacienta, jeho rodinu, způsob života, dokáže zasadit
potíže do souvislostí. Toho vlastně supluji,“ říká lékař
a propagátor psychosomatického přístupu Jan Hnízdil.

Adéla Čabanová
Jak prosperuje Hnízdo
zdraví?
Přestože nemáme smlouvy s pojišťovnami, tak se
držíme. Dokonce se nám
podařilo vytvořit rezervu
pro mimořádné situace.
Ceny jsme nastavili tak, aby
byly pro pacienta motivující.
Aby si rozmyslel, jestli mu ty
moje povídačky za zhruba
tisícovku stojí. Na druhou
stranu nejsou limitující. Navíc když v ordinaci
zjistím, že je na tom pacient
finančně špatně, snížím
cenu na polovinu, nebo
ve výjimečných případech
od poplatku úplně upustím.
Uživit se ale musíme.
Naším cílem není expanze, ani vysoký zisk. Chodí
za mnou podnikatelé, že
rozjedeme byznys, vytvoříme síť, ve stylu McDonald’s.
Prý bych to mohl jen řídit
a inkasovat. Přesně to ale
nechci. Hodnota Hnízda
spočívá v tom, že je rodinné
a nezávislé. Nemám zájem
vybudovat nějaké McHnízdo.
Kdo vám to nabízel? Byli
to nějací známí investoři ze
zdravotnictví?
Nejen ti. Nebudu jmenovat.
Pořád počítali, jak se jim vlo-

žená investice zúročí. Říkal
jsem jim, že je to investice
do něčeho užitečného, peníze že se jim vrátí, ale točit je
v tom nebudou. A oni na to:
„Čím víc peněz vyděláme,
tím víc dobra rozšíříme.“ Tak
jsem se s nimi rozloučil.
Rozjezd Hnízda prý nebyl úplně jednoduchý.
To nebyl. Původní eseróčko jsem založil se dvěma
společnicemi na podzim
v roce 2013. Měl jsem sepsaný
projekt, na všem jsme byli
domluvení. Dámy se nabídly,
že oběhají úřady. Manželka
zařídila nájem a rekonstrukci. Bylo týden do rozjezdu.
Měli jsme tisíc objednaných
konzultací. Já začal postupovat podle projektu, ale
společnice mě zastavily, že to
bude jinak. Že bude byznys.
Ukázalo se, že jsem jim mezi
všemi těmi papíry naivně
podepsal majoritu ve firmě.
Celé jsem to vymyslel i zaplatil a dostal jsem se do situace,
že jsem nemohl nic ovlivnit.
V dubnu 2014 jsem se
rozhodl odejít a Hnízdo jim
nechat. Nebylo to tak jednoduché, právník mě z toho půl
roku vysekával. Stálo mě to
hromadu peněz. Byl jsem bez
práce, úplně na dně. Za půl
roku dámy zbankrotovaly.
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Poslaly SMS, jestli od nich
nechci Hnízdo koupit. Jako
kdyby vám někdo ukradl
kolo a pak přišel, že vám ho
prodá zpátky, když jste ho
měl tak rád.
Tehdy vám pomohl
investor Václav Dejčmar,
spolumajitel RSJ. Jak to
přišlo?
Bez Václava by Hnízdo zdraví
(založeno v únoru 2015 –
pozn. aut.) možná vůbec
nebylo. Když jsem byl v největší tísni, seděli jsme tady
s manželkou, lámali jsme si
hlavu, jestli do toho znovu jít
a zadlužit rodinu. Pod okny
zastavilo červené ferrari.
Zvedly se dveře a vystoupil
mladý muž. Představil se jako
Václav Dejčmar, zakladatel
galerie DOX a společník Karla
Janečka. Řekl, že sleduje moji
práci, že se mu to líbí a jestli
nechci pomoct. Vylíčil jsem
mu situaci. On se zasmál,
že to je v podnikání běžné.
A položil na stůl svazek bankovek. Sponzorský dar. Ryzí
mecenáš, frajer. Občas se tu
zastaví pozeptat, jak se nám
daří. Pomohl mi tehdy nejen
finančně, ale i lidsky.
Dnes máte spoustu objednávek a dlouhou čekací
dobu…
Evidujeme 1600 zájemců,
čekací doba je přes půl roku.
Zatím jsem byl v Hnízdě jako
lékař sám. Naléhavě jsem
sháněl někoho, kdo by mě
zastoupil. Vystřídaly se u mě
desítky stážistů. Letos na jaře
se objevila výborná lékařka.
Kvalifikovaná, empatická,
s komplexním způsobem myšlení. Od září mi odlehčí. Budu
se moci vrátit k besedám,
psaní a hlavně si odpočinu.
Nevzejde z řad vašich
stážistů nějaký váš konkurent?
Když vzejde, budu jen rád.
Know-how Hnízda zdraví
je volně k dispozici. Nabízím stážistům veškeré
svoje znalosti, můžu jim ze
začátku poskytovat konzultace, když si to samé budou
chtít vybudovat. Dvě nebo tři
podobná zařízení už vznikají
na Slovensku. Nevnímám
to jako konkurenci, ale jako
spontánní šíření myšlenek
komplexní medicíny.
Mohlo by Hnízdo zdraví
fungovat bez vaší známé
tváře?
Nebude to jednoduché. Lidé
jdou za známým obličejem.
Když jsme s kolegou Jiřím

Šavlíkem začali propagovat
komplexní medicínu, poradil
mi: „Když chceš lidem něco
ukázat, musíš si stoupnout
na stupínek, abys byl vidět.“
Tak jsem to udělal. K lidem
se informace dostaly. Odvrácená strana mince je, že jsem
se dostal pod obrovský tlak.
Věřím, že se vlnu pacientů
podaří odklonit k nové lékařce. Pacienti si budou moci
vybrat. Buď budou čekat
osm měsíců na mě, nebo dva
tři týdny na kolegyni. Jde
o to, aby nešli za tváří, ale
způsobem medicíny.
České veřejné zdravotnictví nabízí bezplatně
široký rozsah péče. Co
u vás hledají vaši klienti, že
jsou ochotní za konzultace
platit?
Naše zdravotnictví má
skvělé lékaře, špičkovou
techniku, účinné léky. Co mu
chybí, je schopnost navázat
s pacientem kvalitní vztah,

změnit ve svém životě vědomě, začne tělo na nevědomé
úrovni řešit za něj. Třeba
právě bolestí hlavy.
Když přijde pacient
ke mně, seznámím se nejdřív
s jeho životní situací, udělám
si vysoce pravděpodobnou
představu o tom, čeho má
plnou hlavu. Když mám
pochybnost, pošlu ho také
na vyšetření. Ovšem jen
jednou, k potvrzení mojí
domněnky.
Pokud by se psychosomatická medicína zahrnula do veřejného systému
zdravotního pojištění, bylo
by to nákladné?
Tady je opačný problém.
Komplexní medicína je
jednoduchá a levná. Se
současným systémem je ale
neslučitelná. Přestavte si, že
by lékaři začali pacientům
srozumitelně vysvětlovat
jejich nemoci, oni by to pochopili, změnili své chování

Soudím, že
zklamaných
pacientů bude
hodně. Medicína,
kterou nabízím, je
totiž určená pro
limitovanou skupinu
lidí. Pro ty, kteří
pochopili, že jsou
zodpovědní za svůj
život a svoje zdraví.
zasadit nemoc do souvislostí
jeho života. K nám pacienti
přicházejí pro vysvětlení
a porozumění. Ve velkých
nemocnicích pacient nezná
lékaře, lékař nezná pacienta.
V tak neosobním prostředí se
kvalitní medicína dělat nedá.
Co konkrétně psychosomatická medicína, kterou
provozujete, nabízí navíc?
Když pacient přijde k běžnému lékaři s bolestí hlavy, bez
dlouhého vyptávání ho pošle
na rentgen, CT, neurologii,
internu, oční. Zkouší, jestli
se něco najde. Ukazuje se ale,
že u zhruba čtyřiceti procent
pacientů se objektivní příčina potíží nenajde. Objektivně
jsou zdraví, ale je jim pořád
blbě. Somatizují. To je klíčové slovo psychosomatiky.
Člověk má nějaké starosti, je
ve stresu a to, co nedokáže

a začali se uzdravovat. To
by se celý pracně budovaný
medicínsko-farmaceutický
komplex zhroutil.
Kdysi jste o úhradu
psychosomatické medicíny
ze zdravotního pojištění
usiloval, je to tak?
Léta jsme s kolegou Šavlíkem
nabízeli tento model zdravotním pojišťovnám, ministerstvu, velkým nemocnicím.
Nezájem. Pak mi došlo, že je
marné se vlamovat někam,
kde o to nestojí. Proto jsem
se pustil do stavby Hnízda.
Abych se nemusel nikoho
doprošovat. Základem medicíny nejsou špičkové a drahé
kliniky, nýbrž kvalitní rodinný doktor. Doktor, který zná
pacienta, jeho rodinu, způsob
života, dokáže zasadit potíže
do souvislostí. Toho vlastně
supluji.

Systém veřejného zdravotního pojištění je, co se
týká financování, pod čím
dál větším tlakem. Není to
do budoucna příležitost pro
komplexní medicínu?
Exministr zdravotnictví Leoš
Heger zařadil psychosomatickou medicínu mezi oficiální
specializační obory. Vyvolalo
to obrovské nadšení kolegů
z psychosomatické společnosti. Já jsem je už tehdy brzdil.
A bývalý ministr Svatopluk
Němeček specializaci zanedlouho zrušil. Přes instituce
zkrátka cesta nevede.
Vidíte ve své ordinaci
nejspíš dost příběhů pacientů, kterým pomáháte.
Neznervózňuje vás ale,
že jsou to jen jednotlivé
případy a nemáte za sebou
statistiku, jestli je vaše péče
opravdu účinná?
Každá nemoc je příběhem
pacientova života. Já je vyprávím, pacienti jim rozumějí, uzdravují se.
Nejsou to ale prokazatelná data o účinnosti.
Když jsme se ještě chtěli protlačit do oficiální medicíny,
chtěli po nás všude statistiky. Pro mě je ale podstatný
jednotlivý uzdravený pacient, ne statistika. Člověka
nejde zaškatulkovat a vyčíslit. Každý má jiný příběh.
Mám už jich tolik, že jsem
z nich sestavil knížku. Jmenuje se Příběhy obyčejného
uzdravení, vyjde koncem
září. Je o lidech, kteří ke mně
přišli s nemocí, brali léky. Já
jim vysvětlil, kde dělají v životě chybu, oni ji odstranili,
uzdravili se. Někteří pacienti
svoje příběhy psali sami. Pro
sebe i pro inspiraci ostatním.
Něco jako „marod sobě“.
Píšou vám i pacienti,
kteří zjistili, že jim vaše
konzultace nepřinesla, co
očekávali?
Nepíšou, ale soudím, že
zklamaných bude hodně.
Medicína, kterou nabízím, je
totiž určená pro limitovanou
skupinu lidí. Pro ty, kteří
pochopili, že jsou zodpovědní za svůj život a svoje
zdraví. Přišli se poradit,
co dělají špatně. Někdy
ale přijdou lidé, kteří mají
nereálné očekávání. To se
pozná už podle první věty.
Když mi pacient řekne: Vy
jste moje poslední naděje, vy
mě zachráníte, okamžitě ho
zarazím. Nejsem spasitel. Zázraky nedělám ani neslibuji.
Pacientům vysvětluji jejich

nemoci a radím, jak se k nim
postavit. Pak je to už na nich.
A co když na nějakou
nemoc nestačí psychosomatická léčba?
Když zjistím, že je jejich
problém tak závažný, že by
ho vlastními silami nezvládli, okamžitě jim doporučím
léky: antibiotika, kortikoidy,
antidepresiva… Nedělám nic
alternativního. Nepoužívám
akupunkturu, homeopatii
ani čínskou medicínu. Jen
sílu slova. U řady pacientů,
kteří ke mně přišli s onkologickým problémem, jsem
ji využil a přesvědčil je, aby
neztráceli čas s hledáním
alternativy a neodkladně
podstoupili standardní onkologickou léčbu.
Vnímáte kriticky nejen
klasické lékaře, ale i léčitele?
Jsem zděšený z toho, jak
u nás oficiální lékařské
autority protežují tradiční čínskou medicínu.
Cítím za tím velký byznys.
Principy čínské medicíny je
dobré znát, poučit se z nich.
Je to ale jiný kontinent, jiná
mentalita, jiná historie a tradice. Kořeny zdraví bychom
měli hledat tam, kde žijeme.
Pečovat o sebe, o mezilidské
vztahy, o životní prostředí.
Vytvářet podmínky k tomu,
aby lékaři měli na pacienta
dost času. Na to nepotřebujeme čínské poradce.

Jan
Hnízdil (59)
Internista
a rehabilitační
lékař. Deset
let vedl
rehabilitační
oddělení Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze.
Působil v Centru komplexní
péče v Dobřichovicích. Od roku
2015 provozuje v Praze kliniku
Hnízdo zdraví, která poskytuje
psychosomatické konzultace,
psychoterapii a fyzioterapii.
Napsal řadu knih. V roce 2015
mu spolek skeptiků Sisyfos
udělil Zlatý Bludný balvan
za diskreditaci psychosomatické
medicíny v očích odborné
i laické veřejnosti. Od jeho
výroků se v roce 2015 veřejně
distancoval výbor Společnosti
psychosomatické medicíny ČLS
JEP, která sdružuje víc než
200 odborníků.
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Tvář dne

Doufáme v nejlepší a připravujeme
se na nejhorší. Je to nejnebezpečnější
situace, jakou jsme kdy zažili,
str. 8

Foto profimedia.cz

řekl o hurikánu Irma guvernér
Portorika Ricardo Rosselló

Komentář

Babiše dohání
jeho minulost
Středeční sedmihodinová rozprava v Poslanecké
sněmovně o vydání poslanců
Faltýnka a Babiše k případnému trestnímu stíhání,
byla velký divadelní kus.
Hned na úvod vystoupil
Andrej Babiš, který – obrazně řečeno – odhalil hruď
a hrdě svým poslaneckým
kolegům řekl: Vydejte mě,
já se nebojím, mě stejně
neumlčíte. Na sněmovním

zbavení imunity zpochybňovat.
Vzhledem k tomu, že
vyšetřovací spis má 3,5 tisíce
stran a žádný z poslanců
nečetl víc než osm stran
policejní žádosti o vydání,
šlo vesměs o účelové útoky
na příslušného vyšetřovatele. S tím ovšem Andrej Babiš
začal už ve své knize, kterou
rozdává lidem na ulicích.
V kapitole o právním státu se
tam už dávno před policejní
žádostí o vydání pokouší
diskreditovat vyšetřovatele
Nevtípila, který v následujících dnech pravděpodobně
sdělí obvinění jemu a dalším
deseti lidem pro podezření
z dotačního podvodu.
Druhá část rozpravy připomínala slavný Haškův výrok ze Švejka: Zabili jste nám

strejčka, tak tady máte přes
držku. Jen z toho důvodu se
ve sněmovně začaly rozebírat kauzy jako OKD nebo
pražské sídliště Písnice.
Nejde jen o kauzu Čapího
hnízda nebo korunových
dluhopisů. Publicista
Jakub Patočka ve své knize
o Babišovi popisuje způsob,
jímž Babiš násilně přebírá
konkurenční firmy. A to je
také poslední aféra zatím jen
volně spojená s jeho osobou.
Krajský soud nedávno
vynesl rozsudek ohledně
zlikvidované firmy FAU. Formou zajišťovacího příkazu
Finanční správy byla nezákonně podlomena funkčnost
této firmy. Důležité v celém
příběhu je, že berňák se
začal hospodařením firmy
zabývat krátce poté, co její

majitelé odmítli prodat svůj
podnik Babišovi.
Minulý týden se objevila
další Babišova nahrávka, kde
na adresu FAU říká, že „naši
na to klekli“. Z nahrávky
bohužel nevyplývá, kdy byla
ta slova pronesena a jestli
„naši“ jsou, nebo nejsou
pracovníci finančního úřadu.
Faktem je, že to vyvolalo
velkou parlamentní diskuzi
na téma účelového vydávání
zajišťovacích příkazů.
Kdybychom nějak měli
interpretovat to, co se kolem
Andreje Babiše poslední
měsíce odehrává, mohli
bychom prostě konstatovat,
že ho v politice dohání jeho
podnikatelská minulost.
Autor je komentátorem
týdeníku Reflex

275421/14  inzerce

Bohumil Pečinka

řečništi najednou nestál
druhý nejbohatší muž Česka,
majitel velkého mediálního
domu a předseda nejsilnější
politické strany. Stál tam
mučedník, oběť systému.
Schopnost nejvlivnějšího
člověka v Česku stylizovat se
do role utlačovaného druhu,
byla v té chvíli na úrovni
nejlepších herců, kteří jsou
schopni vcítit se do identity
divadelní předlohy tak, že
záhy trpí i nemocemi literární postavy.
Když sám poslanec prohlásí, že chce být vydán do rukou policie, bylo by logické,
že bude následovat hlasování o usnesení. Ne však tady.
Poslanci hnutí ANO, které
bylo založeno na kritice
poslanecké imunity, začali
další dlouhé hodiny důvody

cestování

Foto profimedia.cz 6x
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Khadžuráho
je víc než
erotický tělocvik
n Chrámové město ve střední Indii proslavily sošky zachycující divo-

ké sexuální praktiky. Ty jsou ale ve skutečnosti jen zlomkem unikátní
výzdoby 22 chrámů, které tam ze středověku přečkaly až dodnes.

VOJÁCI I KONĚ. Vedle erotických motivů zachycují sošky i středověké řemeslníky, válečníky, zemědělce či různá zvířata.

HLAVOU DOLŮ. Ztvárnění krkolomných sexuálních pozic
vysloužilo Khadžuráhu pověst kamenné Kámasútry.



Snímky prostopášných
sousoší, která zdobí chrámy u města Khadžuráho,
patří k nejčastěji publikovaným fotkám z Indie. Jsou
přiměřeně lechtivé, je to
učiněná erotická gymnastika.
Zachycují lidi provozující sex
v nejroztodivnějších pozicích:
v mnohačetných skupinách,
kde není zřejmé, komu zrovna
patří která ruka a která noha.
V zástupech připomínajících
frontu na maso. S muži, se
ženami, se zvířaty. Hlavou
dolů, vertikálně, horizontálně.
Všechno pěkně plasticky.
Velkou ironií je, že tyto
sošky se staly symbolem
Khadžuráha a dokonce se
v jistém smyslu přiřadily
k ikonám celé Indie „vyznávající Kámasútru“. Přitom právě
Indie patří v současnosti k regionům s nejvíce puritánskou
společenskou normou. A samotné Khadžuráho se stalo
erotickou atrakcí, přestože
ve skutečnosti tvoří lechtivé
výjevy jen zhruba desetina
krásných sošek. Na zdejších
22 dochovaných středověkých
chrámech je vidět figurální
výzdobu zachycující i bojovníky, řemeslníky, zemědělce,
bohy. Khadžuráho tak má
vedle nesporné estetické úrovně i nedocenitelnou hodnotu
informativní. Je to do kamene
vytesaná encyklopedie středověké Indie.

Vydržela
jen čtvrtina chrámů

Khadžuráho leží ve střední
Indii ve státě Madhjapradéš,

v podstatě dost daleko od čehokoli jiného. Cesta místní
dopravou k téhle ztracené
vartě trvá z Dillí nejméně
den, z Bombaje dva dny.
Tady hluboko ve vnitrozemí
indického subkontinentu ovšem vyrostlo mezi roky 950
až 1150 pod laskavou péčí
královské dynastie Čandéllů
chrámové město s rozlohou
přes 20 kilometrů čtverečních. Z hlediska náboženského zařazení se mluví
o hinduistických a džinistických chrámech. Stavby jsou
vytvořeny z pískovce a není
na ně použita žádná malta.
Některé kusy kamene mají
hmotnost až 20 tun. Původně tu stálo na 85 chrámů,
z nichž se do dnešních dní
dochovala čtvrtina. Zbylé
chrámy jsou ale udržovány
ve vynikajícím stavu, stejně
jako samotné sošky. V roce
1986 byl archeologický areál

TANEČNICE. V areálu často vystupují místní divy, které možná
připomínají krásku Hémvatí, kvůli níž celé chrámové město podle
legendy vzniklo.
zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO.
Jméno Khadžuráho je odvozeno od datlových palem,
které bývaly v tomto regionu
hojně zastoupeny. Místní
legenda říká, že kdysi mívaly

Odvážná sousoší
čekají i jinde
Khadžuráho sice sklízí všechnu slávu, podobné erotické skulptury
lze ale vidět i na mnoha jiných místech Indie. Jde například
o chrám v Konáraku v indickém státě Urísa. Je zasvěcen pro změnu
slunečnímu bohu a dobrým doporučením může být, že tamější
výzdobu kdysi Britové označili za „nanejvýš obscénní“. Další variantou
je třípatrový chrám boha Višnua, kterýžto svatostánek se nachází
v turisty často navštěvovaném městě Udajpur. Erotické sošky
na vnějších stěnách chrámu mají ukázat světská potěšení, kterých
se lidé musejí nejprve vzdát, aby mohli vstoupit do posvátného
vnitřního prostoru. Erotickými výjevy nešetří také Sluneční chrám
v Gudžarátu postavený v 11. století. Z dnešního pohledu odvážné
výjevy ve své době údajně nikoho nepohoršovaly. Sexualita měla
prostě symbolizovat plodnost.

i chrámy dvě zlaté datlové
palmy tvořící vstupní brány.

Měsíční bůh svedl
krasavici v jezírku

Přestože Khadžuráho
skutečně není jen místem
zaslíbeným erotickým fantaziím vyvedeným v kameni, je pravdou, že i pověst
o založení místních chrámů
v sobě nese jistou milostnou
zápletku. Měsíční bůh prý
kdysi spatřil krásnou dívku
Hémvatí, když se koupala
nedaleko svého domu v jezírku. Bůh byl zcela uchvácen a sestoupil ke krasavici
na zem v podobě člověka.
V hinduistické mytologii
končívají takové eskapády
podobně, jak jsme na to
zvyklí z antických pověstí.
Ano, ze setkání boha a krásné dívky samozřejmě vzešlo
dítko: chlapec jménem
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Čandravarman. Svedená
Hémvatí z toho byla nešťastná, protože se bála, že se
kvůli nemanželskému dítěti
dočká opovržení ostatních
lidí. Zlobila se na měsíčního
boha. Ten měl nicméně v záloze pro svého synka celkem
přijatelnou kariéru. Prorokoval Čandravarmanovi, že
se stane velikým a mocným
panovníkem.
A tím se nakonec synek
opravdu stal, historie si ho
poznamenala pod panovnickým jménem Nannuka.
Je považován za zakladatele oné mocné dynastie
Čandéllů. Jednou – bylo to
už poté, co Hémvatí odešla
na věčnost – se jejímu
synovi zdál sen. Matka ho
v něm požádala, ať postaví
chrámy, které ukážou sílu
lidské touhy. Syn tak učinil
a založil Khadžuráho, které
se stalo sídlem Čandéllů.
Tehdy neslo ještě o chlup
komplikovanější jméno
Khardžuraváhaka. Dynastie
Čandéllů se ve střední Indii
udržela u moci pět století.
Poslední zmínky o jejich
rodu pocházejí z počátku
14. století, tedy zhruba
z doby, kdy na královském
stolci v českých zemích
končili Přemyslovci.

Velbloudi a nebeské nymfy

Figury na chrámech
v Khadžuráhu zachycují
i nejběžnější výjevy z každodenního života ve staré
Indii. Obchodníky cestující
s karavanou, preludující
hudebníky, pracující hrnčíře. Široké zastoupení mají
zvířata. K vidění jsou relativně věrně vyvedení sloni,
velbloudi, koně, lvi, divoká
prasata nebo papoušci. Nejpočetněji jsou ale zastoupeny postavy nebeských nymf,
které zaujímají taneční pózy
a jejichž tváře vyjadřují
věrohodně různé emoce.
Ale marná sláva, přes
všechnu filigránskou
zdobnost zmíněných soch
přitahuje většinu pozornosti erotika. Na kdekterém
letáku nebo v katalozích tak
jako vizitku Indie neopomene žádná cestovní kancelář
vždycky upíchnout hlavně
nějakou tu peprnější fotku
z Khadžuráha.

Připravil

SVATYNĚ. V tomto chrámu je doma Višnu, jeden ze tří nejvýznam- MONUMENTY. Z původních 85 chrámů se zachovala jen čtvrtina,
nějších bohů hinduistického panteonu.

ovšem ve vynikajícím stavu.

Tomáš
Stingl
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Foto dne

čínský
bikesharing.

Foto reuters

Snímek nabízí pohled na více než bohatý výběr jízdních
kol různých firem,
které nabízejí službu
pro sdílení kol. Fotografie byla pořízena
v Chang-čou, které
je hlavním a také
nejlidnatějším
městem provincie
Če-ťiang na jihovýchodě Číny.

Tipy pro volný čas
fotografie

festival

rodina

gastronomie

sport

Fotografická výstava
ukazuje krásy světa

Na Festiwallu vystoupí
kytarové super trio

Na Letenské pláni
budou Dožínky

Pálavské vinobraní
slaví jubileum

V Jizerských horách se
otevírá nový bikepark

Až do 8. října je možné si
ve výstavních prostorách
Czech Photo Centre v Nových
Butovicích prohlédnout
nejlepší fotografie, které jejich
autoři přihlásili do mezinárodní soutěže „Our World Is
Beautiful“. Jde o jednu z největších fotografických soutěží,
která je otevřená všem. Výstava je přístupná každý den
kromě pondělí.

V pražských Modřanech
proběhne 8.–9. září druhý
ročník Music Festiwallu.
Akce pro hudebníky i letos
nabídne koncerty, hudební
workshopy, možnost zkoušet
hudební nástroje či semináře
o hudebních tématech. Součástí festivalu je i speciální
vystoupení předního českého
kytaristy Michala Pavlíčka
s jeho zahraničními kolegy.

První ročník největšího
farmářského trhu v Praze
se uskuteční tento pátek
a sobotu na Letenské pláni.
Připraven je pestrý program
jak pro děti, tak pro dospělé,
koncerty populárních zpěváků
a skupin, ale také dožínkový
průvod Prahou. V rámci dvoudenní akce bude vstup zdarma
do Národního zemědělského
muzea a Technického muzea.

Víkend bude v Mikulově patřit
Pálavskému vinobraní, které
se zde koná posedmdesáté.
Program láká na pochodňovou show, průvod královské
družiny, spoustu krojů, řemeslnou tržnici, národopisné
soubory, cimbálovou i dechové
hudbu. Chybět pochopitelně
nebudou ani stánky s vínem,
burčákem a gastronomickými
specialitami.

V sobotu 9. září se v lyžařském
areálu pod Tanvaldským Špičákem otevře nový bikepark.
Jeho základem je dlouhý
modrý flowtrail, k jehož horní
polovině je vybudována lehce
náročnější červená alternativa. Nechybí ani černě značená
„zkratka“ pro technicky zdatnější jezdce. Slavnostní zahájení odstartuje v 9.30 hodin
u penzionu Krmelec. /mas/
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