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Natland převzal Kliku  
po zesnulém Měkotovi

Skupina Natland koupila 
majoritu ve společnosti 
Klika – BP, významného 
hráče v oblasti požární 
bezpečnosti; firma pochází 
z pozůstalosti po uhlobaro-
novi Luboši Měkotovi. str. 6

Ropa živí v emirátech 
jen zlomek superboháčů
Pouze zlomek boháčů 
ze Spojených arabských 
emirátů získal majetek 
z ropného byznysu; rozho-
dujícím zdrojem bohatství 
je průmysl a reality. str. 8

Agent 007 věrně slouží 
a vydělává královně
S premiérou nové bon-
dovky se roztáčí další 
ekonomický kolotoč jedné 
z nejvýnosnějších značek 
světa. str. 10

Západ nevěří, že jsou 
ruské přelety omylem
Rusko při úderech v Sýrii 
dvakrát narušilo vzdušný 
prostor Turecka; Západ 
viní Moskvu z rozpoutání 
informační války. str. 14

Jednou větou

muž, který má 
tahat VW z bláta
Matthias Müller povznesl 
Porsche k výšinám. nyní 
se stal šéfem ušpiněného 
koncernu volkswagen

profil

str. 4–5

Západní výkon 
za západní mzdy
Češi nedostávají řádně 
zaplaceno, to musí skončit, 
říká šéf největších odborů 
v zemi Josef středula

roZhoVor

str. 16–17
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@PavlaPalaS:

hvězda propagandy Kremlu 
zhasla. snowden škemrá 
o americké vězení, ale měl by 
být na pozoru, aby neskončil 
v ruském.

twiter.com/e15news

muži na odstřel
peter Duhan dnes 
pravděpodobně skončí 
v čele Českého rozhlasu

konec petra Duhana jakožto 
šéfa Českého rozhlasu je 
téměř jistý. O jeho setrvání ve 
funkci by měla dnes jednat 
rada Českého rozhlasu. 
Důvodem je, že Duhan 
zaměstnával v podniku svého 
syna, což zákon neumožňuje. 
Prohřešků má ale na kontě 
více včetně nepovedeného 
prodeje zámku v Přerově, kvůli 
kterému již policie obvinila 
tři lidi – exnáměstka michala 
koliandra, Jana hlavicu, 
který podal v tendru nejlepší 
nabídku, a exšéfa České televize 
Jiřího Balvína.
uDálosti / str. 2 Ko
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Policie obvinila tři lidi 
včetně Jiřího Balvína



Duel na nic
Rozhodnutí šéfa TOP 09 Schwarzenberga už nekandido-
vat na předsedu partaje, ale neodejít z politiky připomíná 
pohádku Chytrá horákyně. Ta také ani ve dne, ani v noci, 
ani nahá, ani ustrojená, ani pešky, ani na voze dorazila 
k milostpánovi. Exšéf ČSSD Paroubek kdysi knížete nazval 
volební monstrancí topky. Tak to zůstane. Kníže za dva 
roky povede pražskou kandidátku ve volbách do Poslanec-
ké sněmovny. Zkrátka se nic nezmění, nikdo nemusí ronit 
krokodýlí slzy, plakáty a placky s Karlem budou jako vždy 
předtím. Stranu ostatně od začátku fakticky řídí Miroslav 
Kalousek. Jenže má problém – jako volební magnet moc 
nefunguje. Tahák je Schwarzenberg, to je jeho role. A tak 
to bylo, je a bude. Dokud to půjde.

 
Mimochodem televizní duel Kalouska s ministrem 
financí a majitelem ANOfertu Babišem ukázal naprostou 
zbytečnost tohoto pořadu. Kromě nadávek a sprosťáren 
z Babiše vypadlo jen několik málo konkrétních informací. 
Třeba ta, že v roce 2018 zkusí navrhnout vyrovnaný státní 
rozpočet. A kvůli takovému nesmyslu, že Babiš za tři roky 
něco zkusí, by měl člověk zapínat televizi? Ani náhodou.

 
Trenýrková kauza má další oběť. Po odchodu ředitele 
policejní ochranky prezidenta, který byl nucen požádat 
o převelení, skončil rovněž velitel Hradní stráže. To je dob-
ře, protože její příslušníci od nepaměti upřeně civí před 
strážními budkami a co se děje za jejich zády je vůbec 
nezajímá. Teď snad bude s tímhle šlendriánem konec, 
například by mohli budky neustále obcházet. Radost by to 
jistě udělalo nejen hlavě státu, ale i japonským turistům. 
Někde postávat a civět do prázdna si může dovolit jedině 
kancléř Mynář, když nemá a velmi pravděpodobně mít 
nebude bezpečnostní prověrku a k lejstrům ho nepustí.

n Rada Českého 
rozhlasu bude jednat 
o tom, zda Peter Du-
han porušil zákon. Šéf 
ČRo se jednání kvůli 
nemoci nezúčastní, 
pochybení ale odmítá.

Dušan Kütner

Generálnímu řediteli Petru 
Duhanovi letos Rada ČRo 
snížila odměny o statisíce ko-
run kvůli několika pochybe-
ním. Dnes se ale bude jednat 
o výrazně více – o to, zda vů-
bec ve funkci zůstane. V roz-
hlase totiž pracoval i Duha-
nův syn Andrej, což zákon 
údajně nedovoluje. A šéfkou 
důležitého odboru veřejných 
zakázek se letos po odvolání 
náměstka Michala Koliandra 
stala teprve šestadvacetiletá 
Lenka Kašová, která je podle 
médií partnerkou Duhanova 
syna.

Diskuze o tom, zda Duhan 
porušil zákon, či nikoli, je 

jediným bodem jednání. 
„Pokud bychom dospěli 
k názoru, že zákon porušil, 
pak můžeme přistoupit 
k hlasování o jeho odvolání,“ 
sdělil deníku E15 místopřed-
seda rady a její mluvčí Jiří 
Vejvoda.

Podle zdrojů deníku E15 je 
přitom Duhanovu odvolání 
nakloněno hned několik rad-
ních. „Pokud porušil zákon, 
a my bychom jej neodvolali, 
sami bychom se vystavili 
nebezpečí porušení zákona,“ 
uvedl člen rady, který nechtěl 

být jmenován. Sám Duhan 
tvrdí, že zákon neporušil.

S odvoláním Koliandra 
souvisí také kauza prodeje 
zámku v Přerově nad Labem. 
Rada v dubnu neschválila 
prodej Janu Hnilicovi, i když 
nabídl nejvyšší částku, 
přesněji 33 milionů korun. 
Podle rady ale neměla při 
prodeji zámku hrát úlohu jen 
cena, ale i jeho další, nejlépe 
kulturní využití.

Prodej spadal právě pod 
Koliandra, na kterého Duhan 
na začátku dubna podal kvůli 
prodeji trestní oznámení. 
Odvolal jej však až dva měsí-
ce poté. Prodejem se začala 
zabývat policie, která podle 
místopředsedy rady i dalších 
zdrojů údajně obvinila již tři 
lidi – Koliandra, Hlavicu a ex-
šéfa ČT a Óčka Jiřího Balvína, 
který prý u jednání asistoval. 
„Mohu potvrdit, že k jednání 
chodí jejich právní zástupci,“ 
uvedl Vejvoda. Vyjádření 
Koliandra, Hlavici a Balvína 
se nepodařilo získat. Policie 
jména nekomentovala.

Šéf rozhlasu 
zaměstnal syna. 
Patrně skončí

Zápisník  
Pavla Otta

Protagonisté dne

Tomáš RAŠKA

šéf NatlaNdu

Jan PROCHÁZKA

ZaKladatEl HE3da

Sergej ŠOJGU

RuSKÝ MINIStR OBRaNY

Jeho skupina koupila majoritu ve společnosti 
Klika–BP, významném hráči v oblasti požární 
bezpečnosti. Tržby firmy prodávající hasičáky 
přesahují 140 milionů korun ročně.    

str. 6

Český elektropodnik získal v létě evropský 
patent na unikátní 3D velkokapacitní bateriové 
články. Teď finišuje s výběrem investora, 
se kterým postaví továrnu na jejich výrobu.  

str. 6

Ruské stíhačky ze Sýrie dvakrát narušily vzdušný 
prostor Turecka, tedy člena NATO. Aliance 
nevěří ruskému vysvětlení, že šlo o nedopatření 
v důsledku špatného počasí a navigační chyby.    

str. 14
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Podle některých 
členů rady je 
Duhanovo odvolání – 
pokud porušil zákon 
– téměř jisté. Jinak 
by prý sama rada 
zákon nedodržela

ČTyři ROKy. Tak 
dlouho nyní osma-
šedesátiletý Peter 
Duhan působí 
ve funkci generál-
ního ředitele ČRo. 
Nyní se pod ním 
kýve židle, a to 
v citlivé době, kdy 
radu čeká mimo 
jiné schvalování 
rozpočtu na příští 
rokfo

to
 č

tk



„KVARTÁLNÍ 
 VÝSLEDKY?  
V POHODĚ. 
 UMÍM JE   
PŘEPSAT.“

KARIÉRNÍ SKOKAN SE NAJDE V KAŽDÉ FIRMĚ.

FIREMNÍ SPRÁVA PŘÍSTUPŮ A KONTROLA IDENTIT

CHRAŇTE SVÁ DATA.
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n Vláda pomůže mat-
ce dětí domoci se práv. 
Bude si stěžovat 
u Evropského soudu 
ve Štrasburku.

Pavel Otto

Případ bratrů Michaláko-
vých se dál komplikuje. 
Mladšího z hochů posílají 
norské úřady k adopci 
a ke staršímu ztrácí jeho 
matka rodičovská práva. 
Premiér Bohuslav Sobotka /
ČSSD/ řekl, že záležitost 
nepochybně poškodí 
vztahy se sever-
skou zemí. Kvůli 
jejímu postupu 
svolal poradu 
ministrů 
zahraničí, 
spravedlnosti 
a práce a so-
ciálních věcí. 
Podle Sobotky 
Norové postupují 
bezohledně jak k mat-
ce, tak k „biologické rodině 
jako takové“. Rozhodnutí 
o adopci a ztrátě rodičov-
ských práv je podle něho 
nekorektní. 

„Paní Michaláková musí 
využít všech možností 
odvolání v rámci norského 
právního systému. Vláda je 
připravena jí pomoci a pod-
poří ji rovněž, pokud jde 
o případné podání stížnosti 

k Evropskému soudu pro 
lidská práva ve Štrasburku,“ 
uvedl premiér. Ještě včera 
chtěl svolat schůzku šéfů 
rezortů, jichž se kauza Mi-
chalákových týká.

Šéfka rezortu práce 
Michaela Marksová /ČSSD/ 
připomněla, že dokud Eva 
Michaláková nevyužije všech 
možností odvolání v Norsku, 
Česko se na evropskou soud-
ní instanci obrátit nemůže. 
„Ať si o případu myslíme 
cokoli, je potřeba říct, že No-
rové postupují podle svého 

vnitrostátního práva,“ 
dodala. 

Europoslanec 
Tomáš Zde-

chovský  
/KDU-ČSL/ 
vyzval Sobot-
ku, aby pře-
rušil diploma-
tické vztahy 

s Norskem. 
„Budu žádat 

okamžitý odchod 
norské velvyslan-

kyně,“ prohlásil. „Není to 
úplně špatný nápad,“ uvedl 
prostřednictvím mluvčího 
prezident Miloš Zeman.

Ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek /ČSSD/ vyjádřil vel-
vyslankyni „nesouhlas české 
vlády s velmi tvrdým a ne-
očekávaným rozhodnutím 
norských úřadů“. Norsku 
hodlá zaslat další protestní 
nótu. /tto/  nÁZORy str. 18

Politici se opět 
chopili kauzy 
Michalákových 
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Kauza podle premiéra 
Sobotky nepochybně 

poškodí
vztahy Česka  

se severským státem

a150002850� inzerce

n Poprvé v historii 
bude rezort školství 
posílat část financí 
přímo sportovním 
klubům a tělovýchov-
ným jednotám.

Ministryně školství Kateři-
na Valachová/ČSSD/ poza-
stavila dotační program za-
měřený na zajištění trenérů 
a sportovního vybavení 
výhradně pro děti a mládež. 
Pro příští rok by se v něm 

mělo rozdělovat půl miliar-
dy korun. Valachová chce 
program s novými pod-
mínkami vyhlásit do konce 
týdne.  

„Je to první krok, který 
má ukázat, že ministerstvo 
školství, mládeže a tělo-
výchovy tady není jenom 
na papíře, ale má svou 
odpovědnost ke sportovní-
mu prostředí, ke sportovky-
ním a sportovcům,“ uvedla 
ministryně. Zdůrazňuje to 
podle ní také postoj vlády, 
která chce podpořit zejmé-

na sportování dětí a mlá-
deže v rámci základních 
článků sportu. 

Kritici způsobu finan-
cování sportu v minu-
losti poukazovali na to, 
že se finanční prostředky 
přidělené svazům přímo 
do oddílů mnohdy nedosta-
nou. V době úřadování před-
chůdce Valachové Marcela 
Chládka (ČSSD) na údajně 
neprůhledné financování 
upozorňoval mimo jiné 
poslanec hnutí ANO Jiří 
Holeček. /čtk/

Část peněz na sport 
půjde do oddílů přímo

Praha může Opencard 
vydávat do 15. října
Majitel Opencard, společnost 
EMS, prodloužil platnost 
certifikátu, který měl platit 
jen do zítřka. Kvůli vypr-
šení jednoho z certifikátů 
bylo vydávání karet 30. září 
přerušeno. Spory mezi měs-
tem a EMS kvůli Opencard 
se táhnou řadu měsíců, 
EMS kvůli údajným dluhům 
v minulosti podala na hlavní 
město a pražský dopravní 
podnik žalobu.  

Na přejezdech budou 
hlídat laserová čidla
Nebezpečné železniční 
přejezdy mají být vybaveny 
laserovými čidly. Ta umožní 
monitorovat a v případě pře-
kážky urychleně informovat 
strojvedoucího přijíždějící-
ho vlaku. Uvedl to ministr 
dopravy Dan Ťok. Aby 
se neopakovaly srážky vlaku 
s autem uvízlým na přejezdu 
mezi závorami, mohly by být 
závory z pohledu řidiče jen 
před přejezdem. /čtk/

Krátce



Závodník, nadšenec  
a inženýr –  
Matthias Müller
n Kdysi si mazal ruce na dílně jako nástrojář v Audi.  
Později vytáhl Porsche k neuvěřitelným výšinám.  
A nyní se Matthias Müller stal šéfem celého ušpiněného 
koncernu Volkswagen. Právě on by jej měl zdvihnout 
z bláta. Mnozí mu ale nevěří. 

Jaroslav Matějka

Odpůrce nového šéfa nepře-
svědčují ani tři desítky let, 
které strávil ve službách au-
tomobilového impéria. Proč? 
Na to je zdánlivě jednoduchá 
odpověď – dvaašedesátiletý 
Müller je „tak trochu“ jiný. 
Originální, upřímný. Neza-
padá do obrazu typického 
škrobeného německého 
manažera. 

A to je v obřím koncernu, 
který je řízen s pedantickou 
strojovou  pečlivostí, vyrábí 
41 tisíc aut denně a zaměst-
nává 592 586 lidí ve 119 závo-
dech po celém světě, přece 
jen poněkud divné. 

Skeptici ho ale berou 
také jako člověka, který jen 
přebral štafetu. Podle nich 
nebude mít chuť ani energii, 
aby společnost, v níž tak 
dlouho působí, radikálně 
očistil. 

Jsem příliš starý
Už dříve, před vypuknutím 
skandálu kolem falšování 
údajů o emisích dieselových 
motorů ve Spojených stá-
tech, se o Müllerovi uvažova-
lo jako o příští hlavě skupiny 
Volkswagen, o novém před-
sedovi představenstva. 

„To ne. Na takovou pozici 
jsem příliš starý,“ zareagoval 
tehdy bělovlasý manažer as-
ketického vzhledu. Rozhod-
ně ale neměl na mysli věk. 
Ve vedení totiž seděli lidé 
o deset i patnáct let starší.   

S podobnou ironií si 
utahoval třeba z mnohých, 
kteří spatřují budoucnost 
automobilové branže v sa-
mořiditelných vozech. On 
jako milovník sportovních 
vozů si samozřejmě nedo-
vede představit auto bez 
volantu. „Moderní poblázně-
ní“ nechápe. 

„My v Porsche nechceme 
chytré telefony na kolech 
namísto automobilů. Ani 
obrovské televizní obrazov-
ky na středovém panelu,“ 
glosoval s úsměvem v  mo-
toristickém časopisu Auto 
Motor und Sport. 

„Matthias Müller není ně-
jaký upjatý úředník. A nikdy 
nebyl, jak jsem ho poznal. 
Potkávali jsme se pravidelně 
a často při různých testova-
cích jízdách – on byl tehdy 
v Audi a já ve Škodovce,“ řekl 
v rozhovoru pro Radiožurnál 
Vratislav Kulhánek, bývalý 
dlouholetý předseda před-
stavenstva Škoda Auto. 

Osud běžence
Podle Die Weltu je Müller 
muž, který se netají tím, 
že „miluje auta a miluje lidi, 
kteří milují auta“. Ale to je 
hodně úzké hodnocení. Uká-
zalo se to v minulých dnech, 
když se v Německu začali 
ozývat neonacisté. 

Müller podpořil migran-
ty mířící do země a vyzval 
podnikatele, do té doby 
povětšinou mlčenlivé, aby 
se k němu připojili. Uprchlíci 
ze Sýrie mu připomněli jeho 
vlastní osud. Dobu, kdy jeho 
rodina utekla z východního 
Německa.  

„Byly mi tehdy tři roky 
a ta cesta byla příšerná. Ale 
pořád jsme se pohybovali 
ve stejném kulturním pro-
středí. Lidé přicházející dnes 
do Evropy však byli ze svého 
prostředí zcela vytrženi. 
Proto jim musíme pomoci,“ 
řekl v rozhovoru pro Süd-
deutsche Zeitung. 

Müller se narodil v ně-
kdejším Karl-Marx-Stadtu, 
dnešní Saské Kamenici. 
Po příchodu do západního 
Německa navštěvoval školy 
v Ingolstadtu, byl i na praxi 
v Audi jako nástrojář v ro- 
ce 1977. Následně studoval 
informatiku na univerzitě 
v Mnichově. 

Do Audi se vrátil krátce 
po promoci v roce 1984, 
nastoupil do IT oddělení. 
O devět let později se po-
prvé prosadil, když přispěl 
k vývoji úspěšného modelu 
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Müller vytlačil 
ziskovou 
marži Porsche 
na komfortních 
osmnáct procent. 
O tom mohla VW, 
hlavní značka 
koncernu, jen zdát 

Audi A3. O dva roky později 
pak dostal na starost celé 
řízení výroby v Audi. Násle-
dovalo jmenování do funkce 
šéfa Porsche, jedné z divizí 
Volkswagenu. 

na plný plyn
Müller o sobě nedávno pro-
hlásil, že je „hodně přístup-
ný, trpělivý týmový hráč“. 
Vzápětí však v rozhovoru 
pro Süddeutsche Zeitung 
dodal: „Nesnáším ale, když 
se o věcech jen žvaní.“ 

To dokazoval hlavně 
v Porsche. Šéfem ikonické 
automobilky vyrábějící lu-
xusní sportovní auta se stal 
v říjnu 2010. Neměl ani den 
času na to se rozkoukat, 
žádnou dobu hájení. Musel 
jednat rychle. Celosvětová 
ekonomická krize vrcholila. 
On však uspěl. 

Automobilka Porsche loni 
pod jeho vedením prodala 
189 850 sporťáků. 
Bylo to dvakrát 
více než v čase, kdy 
podnik přebíral. 
A hlavně – ziskovou 
marži vytlačil na kom-
fortních osmnáct 
procent. O takovém 
výdělku na jed-
nom autě se třeba 
Volkswagenu, hlavní značce 
koncernu, může jen zdát.    

Jako třešinku na dortu pak 
všem fanouškům značky 
po dlouhé odmlce naservíro-
val vítězství ve čtyřiadvace-
tihodinovce v Le Mans. 

smířlivý prOJev
„O skandálu s emisemi jsem 
nevěděl,“ řekl reportérům už 
jako nový předseda předsta-
venstva. Do funkce mu vedle 
bývalého šéfa dozorčí rady 
Ferdinanda Piëcha, který 
teď vše ovlivňuje z pozadí, 
pomohli i členové klíčových 



Ukázal jim schopnost sa-
mostatného strategického 
uvažování. Překvapil pro-
hlášením, že klíčové značce 
Volkswagen hodlá poskyt-
nout stejnou samostatnost, 
jakou má například Audi či 
Porsche. Tím nepřímo na-
značil, že značka VW, která 
je v koncernu největší, v mi-
nulosti až příliš podléhala 
centrálnímu rozhodování. 
To jí jen škodilo. V poslední 
době vázly prodeje i zisko-
vost jejích vozů.  

Nový šéf se nekompro-
misně postavil i ke kauze 
s emisními podvody. Před 
cestou do Spojených států, 
kde se chce osobně omluvit 
za skandál s emisemi, pro-
hlásil: „Stojíme před nejtěžší 
zatěžkávací zkouškou v his-
torii koncernu Volkswagen. 
Uděláme ale všechno pro 
to, abychom získali zpět 
důvěru. Nezůstane kámen 
na kameni, to slibuji.“ 

akcionářských rodin. Popřel, 
že by byť jen tušil, že někdo 
instaloval „cinknutý“ soft-
ware do jedenácti milionů 
vozů s dieselovými moto-
ry. O několik dní později 
pak řekl manažerům VW 
ve Wolfsburgu, že „manipu-
lace Volkswagenu s emisemi 
při testech byla neomlu-
vitelná“. Zároveň se však 
oproti očekávání nedistan-
coval od svého předchůdce 
Martina Winterkorna. Tomu 
totiž vděčí za mnohé ve své 
úspěšné kariéře. 

Stál po jeho boku, když 
Winterkorn vedl koncern. 
V letech 2007 až 2010 Müller 
šéfoval plánování výroby. 
Tehdy se vyvíjely vozy, které 
sehrály hlavní roli v nyněj-
ším skandálu.     

„Je pro mne důležité po-
děkovat doktoru Winterkor-
novi za všechno, co udělal 
pro Volkswagen. Skláním 
se před jeho úspěchy,“ vzdal 
Müller hold svému patronovi 
ve Wolfsburgu.

OzývaJí se kritici
I proto mnozí nevěří, že by 
vášnivý fanoušek závodních 
vozů Müller mohl v nové 
roli uspět. Tvrdí o něm, že je 
až příliš svázaný se svým 
předchůdcem. „Namísto 
toho, aby najali někoho 
zvenku, kdo do toho pořádně 
šlápne, sáhli po dlouholetém 
kámošovi z Volkswagenu,“ 
nebral si servítky Dan Bec-
ker, ředitel washingtonského 
Centra pro automobilovou 
bezpečnost. 

A podobné hlasy zazněly 
i z Německa. „Jsem zklama-
ná. Potřebovali rychlé řešení, 
tak vybrali jeho. Já bych 
ale upřednostnila skuteč-
ný posun. Nové lidi, kteří 
nebudou jen udržovat staré 
pořádky,“ řekla europoslan-
kyně Rebecca Harmsová, 
členka Zelených z Dolního 
Saska. Tato německá země je 
velkým akcionářem VW. 

O něco smířlivější byl 
Stefan Bratzel, ředitel Cen-
tra automobilového řízení. 
„Matthias Müller má jiný 
styl, než měli Ferdinand 
Piëch a Martin Winterkorn, 
dřívější šéfové Volkswagenu. 
Už před skandálem o něm 
každý věděl, že je otevřený, 
říká, co si myslí. A to není 
obvyklé ve Volkswagenu, 
pokud v něm chcete udělat 
kariéru.“

tvrdý pOstih
Müller vzápětí po svém 
jmenování vzal kritikům 
poprvé vítr z plachet. 

www.e15.cz | 5 |

Narodil se  
9. června 
1953 v Saské 
Kamenici, 
v bývalé 
Německé 
demokratické republice.  
Jeho rodina odtamtud 
uprchla, když mu byly tři roky. 
Střední školu absolvoval 
v Ingolstadtu, následně 
se vyučil nástrojářem v Audi. 
Pak vystudoval informatiku 
na Mnichovské univerzitě 
aplikovaných věd. Svou 
kariéru začal v roce 1978 
v Audi. V roce 1984 se stal 
vedoucím analytické divize 
a v roce 1993 vedoucím 
projektu vývoje modelu Au- 
di A3. V roce 1995 převzal 
zodpovědnost za produktový 
management v Audi, Seatu 
a Lamborghini. V roce 2007 
se stal šéfem produktového 
managementu skupiny 
Volkswagen a značky 
Volkswagen. Od roku 2010 
je předsedou výkonné rady 
Porsche AG a členem výkonné 
rady Porsche Automobil 
Holding SE. Jako předseda 
výkonné rady Porsche AG byl 
jmenovaný do správní rady 
Volkswagenu AG v břez- 
nu 2015. Nyní je členem 
rady Volkswagen AG a byl 
jmenován CEO Volkswagenu 
AG. Kontrakt má podepsán 
do roku 2020. 

Matthias  
Müller /62/
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n Klika – BP, význam-
ný hráč na trhu s hasi-
cími přístroji, vyka-
zuje rostoucí tržby. 
Nový majitel plánuje 
expanzi.

Daniel Novák

Z pražského byznysu známá 
skupina Natland koupila ma-
joritní podíl ve společnosti 
Klika – BP, významného hrá-
če v oblasti požární bezpeč-

nosti. Firmu prodá-
vající hasičáky 
s tržbami přes 
140 milionů 
vlastnil větši-
nově předloni 
zesnulý  
uhlobaron 
Luboš Měkota. 
„Chceme, aby 
se z akciové 
společnosti Klika 
– BP, s přispěním a se 
zázemím investiční skupi-
ny Natland jako vlastníka, 
stala jednička na tuzemském 

trhu,“ sdělil deníku 
E15 šéf Natlandu 

Tomáš Raška. 
Nový přírůs-
tek v port-
foliu podle 
něj počítá 
s organickým 

i akvizičním 
růstem. Posílit 

hodlá rovněž 
na Slovensku. 

Plány Natlandu na růst 
firmy Klika – BP i pomocí 
akvizic odpovídají jejímu 
dosavadnímu vývoji. Firma 

vznikla v roce 1999 v Jihlavě 
a v názvu se odkazuje na 
svého zakladatele Františka 
Kliku. Společnost v roce 2011 
koupila část koncernu Tyco 
poskytující servis a údrž-
bu požárních systémů. Po 
tomto rozšíření se podařilo 
zvýšit tržby na dvojnásobek.
Hodnotu akvizice nový 
vlastník nekomentoval. Stej-
ně tak Natland nechal bez 
komentáře, od koho vlastně 
majoritu ve firmě získal. 
Dědictví po Měkotovi mimo 
jiné zahrnuje luxusní bytový 

projekt Rezidence Kavčí 
Hory. Ten v současnosti 
pochází komplikovaným in-
solvenčním řízením, v němž 
Natland vystupuje jako 
věřitel. Insolvenční správce 
má ale s oprávněností jeho 
pohledávek problém. Skupi-
na již dříve v Hospodářských 
novinách popřela, že by si na 
realitní pozůstalost brousila 
zuby. Otázku po souvislosti 
mezi převzetím firmy Klika 
– BP a děním kolem Kavčích 
Hor nechala skupina bez 
odpovědi.

natland převzal firmu  
po uhlobaronovi Měkotovi

Podnik Klika – BP 
ročně utrží za hasicí 

přístroje

140
milionů korun

n Česká firma finišuje 
s výběrem investora, 
s nímž postaví továr-
nu na výrobu velkoka-
pacitních bateriových 
modulů. 

Marek Schwarzmann

Elektropodnik He3Da získal 
v létě evropský patent 
chránící její unikátní 3D 
lithiové velkokapacitní bate-
riové články. „Nyní jednáme 
s pěti až šesti významný-
mi investory, se kterými 
bychom byli schopni dát 
dohromady zhruba padesát 

milionů dolarů na výstav-
bu továrny,“ tvrdí Václav 
Binar ze společnosti Vabico, 
která vypracovala investiční 
memorandum. He3Da, jejímž 
zakladatelem je vědec Jan 
Procházka, zaujala i jednu 
zatím nejmenovanou firmu 
z Německa. „Je to ještě ote-
vřené, záleží, jak se s investo-
ry domluvíme, jde ale hlavně 
o to, továrnu někde rozjet,“ 
dodal Binar s odkazem na 
skutečost, že výroba baterií 
nyní zažívá velký boom. He3-
Da však drží trumf v podobě 
svých patentů snižujících 
náklady výroby a údržby ba-
teriových systémů o několik 
desítek procent.

   „Tesla a Panasonic inves-
tovaly miliardy dolarů do pro-
bíhající výstavby obří továrny 
v Nevadě. Abychom vyráběli 
za pomoci naší 3D technolo-
gie stejnou kapacitu baterií, 
stačilo by investovat kolem 
150 milionů dolarů,“ tvrdí 
Procházka. He3Da se kromě 
vývoje vysokokapacitních 
baterií soustředila také na 
zlepšení parametrů akumulá-
torů pro elektromobilitu.  
   „Testovali jsme baterie 
firmy Panasonic, které se po-
užívají v proslulém elektro-
mobilu Tesla, a dali si za úkol 
je předčit ve všech paramet-
rech,“ dodal Procházka.
 Více E15.cz

Vývojáři He3Da vybírají 
partnera pro výrobu

Vysokokapa-
citní noVinka. 
Česká baterie má 
ve všech paramet-
rech předčit nabíd-
ku konkurence od 
PanasonikuFo
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Zevetě Bojkovice přibý-
vá zakázek. Letos proto 
zbrojovka očekává tržby 
přes padesát milionů a zisk 
několik milionů korun. 
Situace se možná ještě 
změní, protože ke konci 
roku přichází maximum 
objednávek, řekl generální 
ředitel podniku Radoslav 
Moravec. „Zbrojní výroba 
postupně roste. Vyplývá 

to z mezinárodní situace, 
která je k těmto produktům 
poměrně příznivá,“ uvedl 
Moravec. Zhruba devadesát 
procent produkce  jde na 
export, mezi hlavní trhy 
patří USA a Polsko. Podnik 
dodává například dýmové 
granáty nebo klamné cíle 
pro vrtulníky. Novinkou je 
modernizovaný ruční proti-
tankový granát. /čtk/

bojkovičtí zbrojaři 
uspěli v Usa

strojírny Zeveta Ammunition očekávají letos zisk
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n Skupina Unicapital 
olomouckého podni-
katele Pavla Hubáčka 
pokračuje v akvizič-
ním tažení.

Jaroslav Bukovský

Moravský milionář Pavel 
Hubáček ovládl jablonecký 
podnik FVE Lahošť, za kte-
rý zaplatil téměř čtyřicet 
milionů. FVE  provozuje 
stejnojmennou fotovolta-
ickou elektrárnu o výkonu 
jednoho megawattu. 
Další investice 
Unicapitalu 
letos poplynou 
do distri-
bučních 
sítí u Prahy 
a v severních 
Čechách.

„Akvizice 
FVE Lahošť 
plní v našem 
portfoliu spí-
še doplňkovou roli 
k hlavní aktivitě, lokálním 
distribučním sítím. Smysl 
ale byznysově tato foto-
voltaika má, vyplatí se,“ 
uvádí Richard Holešinský, 
akviziční šéf dceřiné firmy 
Unicapitalu, Českomorav-
ské energetiky.  Do konce 

roku firma chystá investici 
do výstavby distribuční 
soustavy pro soubor nově 
stavěných rodinných domů 
u Prahy, další dva obdobné 
projekty pak Unicapital 
připravuje prostřednic-
tvím dcery Merris.

„V Jihomoravském kraji 
směřuje investice do pře-
nosové soustavy s kapaci-
tou 80 megawattů, druhá 
v Ústeckém kraji má pře-
nosovou kapacitu 126 me-
gawattů,“ uvádí zpráva 
společnosti. Unicapital na 

jaře oznámil záměr 
vydat kvůli 

akvizicím 
dluhopisy až 
za miliardu 
korun, prv-
ní dvouset-
milionovou 
tranši 

vydala firma 
už v dub-

nu. Polovina 
papírů úročených 

více než pěti procenty 
směřovala k investorské 
veřejnosti, zbytek v listin-
né podobě zamířil k pri-
vátní klientele. Unicapital 
má za sebou jen zhruba 
dvouletou, zato však 
pestrou investiční historii. 
 Více E15.cz

n Podniky dnes nevě-
dí, kdy cizinec nastou-
pí a zda ho nezláká 
konkurence z jiné 
země. Odškodnění se 
ale nedočkají. 

Markéta Žižková

Na Ukrajině, ve Vietnamu 
nebo v Mongolsku se zá-
jemcům nedaří přihlásit do 
systému Visapoint, přes kte-
rý si musí sjednat schůzku 
na českém konzulátu kvůli 
žádosti o vízum. Firmy tak 
nevědí, kdy očekávaný za-
městnanec nastoupí, či zda 
ho nepřetáhne konkurence 
z jiné země. 
    Potvrzuje to zkušenost 
společnosti Deloitte, která 
poskytuje služby v oblasti 
imigrace a zaměstnávání ci-
zinců v Česku. I když Visapo-
int podle ní obecně funguje, 

existují některé zastupitel-
ské úřady, které musí systém 
používat, ale volné termíny 
k objednání dlouhodobě 
nemají. „V tomto případě je 
velmi problematické volný 
termín pro 
klienta zajistit 
a nelze ani 
odhadnout 
předpokládané 
datum nástupu 
cizince do 
zaměstnání,“ 
popsala specia-
listka v imig-
račním odděle-
ní společnosti 
Jana Pokorná. 
Snaží se tak 
kontaktovat úřad jinak nebo 
se obrátit přímo na minis-
terstvo zahraničních věcí. 
„Takové komplikace způso-
bují často až mnohaměsíční 
zpoždění příjezdu cizince 
do Česka a nástupu do za-
městnání a zaměstnavatelé 

nejsou žádným způsobem ze 
strany ministerstva odškod-
něni,“ popsala Pokorná. 
A situace se podle ní nemění 
ani po mnoha stížnostech ze 
strany zaměstnavatelů. 

Problé-
my zažila 
i společnost 
Škoda Auto, 
kde pracuje 
přes dva tisíce 
zahraničních 
zaměstnanců. 
„V minulosti 
jsme zazna-
menali určité 
problémy 
s obsazeností 
systému, kte-

ré byly ale vyřešeny,“ uvedla 
její mluvčí Jana Bahníková. 
Ministerstvo zahraničních 
věcí trvá na tom, že je systém 
efektivní. Za komplikace 
v některých zemích může 
podle rezortu enormní ná-
růst počtu žádostí.
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pavel Hubáček 
investuje  
desítky milionů  
do fotovoltaiky

Za komplikace 
v některých 
zemích může 
podle ministerstva 
zahraničí enormní 
nárůst počtu 
žádostí

Emisi  
dluhopisů za

200
milionů korun vydal 

Unicapital 
 již v dubnu

Jablotron zřídí své 
centrum ve Španělsku 
Jablonecký výrobce 
zabezpečovací techniky 
Jablotron začal budovat 
vlastní centra v zahraničí. 
První otevřel ve 
španělském městě Vigo. 
Jde o pilotní projekt, 
hlavním posláním centra je 
poskytnout kvalitní servis.
Vlastní centra chce firma 
dál otevřít v zemích, které 
mají do budoucna nejvyšší 
obchodní potenciál.

Odbyt gramofonů  
z Litovle roste
Společnost SEV Litovel, 
která je největším 
evropským a patrně 
i světovým producentem 
gramofonů v kvalitě 
Hi-Fi, loni zvýšila tržby 
meziročně o 28 procent na 
323 milionů. Zisk firmy ale 
klesl na 17,5 milionu. Loni 
podnik vyrobil a prodal 
rekordních šestadevadesát 
tisíc gramofonů, kterými 
zásobuje milovníky hudby 
na celém světě. /čtk/ 

Krátce

probléMy zažila i společnost Škoda Auto, kde pracuje přes dva tisíce zahraničních  
zaměstnanců
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nefunkční systém brání 
zaměstnávání cizinců
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n Každý pátý super-
boháč na Blízkém 
východě je z emirátů. 
Na petrodolarech 
však stojí majetek tří 
procent nejbohatších 
obyvatel Dubaje.

Jaroslav Bukovský

Rozhodujícím zdrojem 
bohatství miliardářů 
z emirátů jsou průmyslové 
konglomeráty a reality.  
Naopak jen velmi málo 
z nich získalo svůj majetek 
z ropného byznysu. Uvádí 
to studie expertů poraden-
ské společnosti Wealth-X, 
podle níž pouhá tři procenta 
zámožných obyvatel Dubaje 
či Abú Dhabi s majetkem 
nad 30 milionů dolarů staví 
svá majetková impéria na 
petrodolarech. 

Majetkem alespoň v této 
výši disponuje v emirátech 
bezmála 1300 lidí, každý 
pátý boháč z oblasti Blíz-
kého východu pak podle 
studie žije právě v některém 
z emirátů. Ve světovém 
žebříčku superbohatých 
přiřkla organizace Wealth-X 
emirátům dvaadvacátou 
příčku, nejzámožnějších 

Ropa v emirátech živí  
jen zlomek superboháčů
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n Kapacita 
plánovaného 
plynovodu, který 
přivede ruskou 
surovinu do Turecka 
a Evropy má být 
poloviční.

Ruská státní plynárenská 
společnost Gazprom snížila 
budoucí kapacitu plynovodu 
Turkish Stream na dvaa-
třicet miliard krychlových 
metrů ročně z původně 
předpokládaných 63 miliard. 
Oznámil to šéf podniku 
Alexej Miller. Plynovodem 

má proudit ruský zemní 
plyn do Turecka a z něj dál 
do Evropy.
    Turecko uvedlo, že 
rozhodnutí Gazpromu 
snížit kapacitu plánova-
ného plynovodu neohrozí 
zásobování země plynem. 
Podle představitelů turec-
kého energetického sektoru 
bude Turecko z plynovodu 
Turkish Stream odebírat 
patnáct miliard krychlových 
metrů plynu ročně, zbytek 
bude pokračovat do Evropy. 
Ta by tím pádem přes Tur-
kish Stream odebírala pouze 
17 miliard krychlových 
metrů plynu ročně namís-

to původně plánovaných 
47 miliard kubických metrů 
ročně.
    Gazprom nicméně začát-
kem září podepsal s evrop-

skými partnery dohodu 
o plánovaném rozšíření 
plynovodu Nord Stream, 
který přivádí zemní plyn 
do Evropy po dně Baltské-
ho moře. V rámci projektu 
označovaného jako Nord 
Stream-2 by měly vzniknout 
třetí a čtvrtá větev plynovo-
du, které by přepravovaly 
dalších až pětapadesát 
miliard krychlových metrů 
plynu ročně. Kapacita ny-
nějších dvou větví by se tak 
zdvojnásobila.
    Na plynovodu Turkish 
Stream začal Gazprom 
pracovat okamžitě poté, co 
koncem loňského roku kvůli 

neshodám s Evropskou unií 
odstoupil od projektu South 
Stream, který měl obcházet 
Ukrajinu a přivádět ruský 
plyn přes Černé moře na 
Balkán. Po výstavbě pod-
mořského úseku plynovodu 
Turkish Stream plánuje 
Gazprom na hranici Turecka 
a Řecka vytvořit uzel, přes 
který chce dodávat plyn 
do Evropy. V květnu firma 
uvedla, že hodlá dodávky 
přes Turkish Stream zahájit 
koncem příštího roku.
    Gazprom disponuje největ-
šími zásobami zemního ply-
nu na světě a má monopol na 
jeho vývoz z Ruska.  /čtk/

Turkish stream přepraví méně plynu
Ruský Gazprom  

snížil plánovanou  
kapacitu plynovodu 
Turkish Stream na

32 mld.
krychlových metrů  

za rok

PRůmyslové Podniky a nemoviTosTi jsou klíčová odvětví, která přinášejí bohatství nejmovi-
tějším rodinám ve Spojených arabských emirátech
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jedinců je zde prý méně než 
třeba v Saúdské Arábii, ale 
podstatně více než v Kuvaj-
tu. Celkově disponují lidé 
z emirátů majetkem v obje-
mu čtvrt bilionu dolarů.

„Kolem šedesáti procent 
nejbohatších nashromáždi-
lo své jmění díky podniká-
ní,“ uvádí expert Wealth-X 
David Awit. Jen malá část 
boháčů prý totiž své jmění 
zdědila po předcích. Zcela 
získalo své bohatství ze 
závěti jen osm procent 
boháčů, třetina magnátů si 
pak dědictvím jen přilep-
šila nebo rodinný majetek 
posloužil potomkům jako 
startovné pro další byznys.

Bezmála pětistovka nej-
majetnějších občanů Spoje-
ných arabských emirátů žije 
v Dubaji, v těsném závěsu 
je hlavní město Abú Dhabi, 
kde majetkem v přepočtu 
převyšujícím tři čtvrtě mili-
ardy korun disponuje kolem 
čtyř set padesáti lidí. 

„Třída extrémně boha-
tých lidí zůstává ve Spoje-
ných arabských emirátech 
početně poměrně stabilní, 
přestože tamní akciový trh 
loni v obavách z oslabení 
ekonomiky ztratil pětinu 
své hodnoty,“ uzavírá Awit. 
 více e15.cz



PRVNÍ BUSINESS-LIFESTYLE FESTIVAL U NÁS
Office NIGHT  je výjimečná akce pro čtenáře E15, Euro, ZEN, ForMen, 

Moje psychologie a dalších našich titulů.

Office NIGHT  přivítá skvělé zpěváky – vystoupí  
VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND, bandleader Josef Buchta,  

dále XAVIER BAUMAXA a DEBBI.

Leoše Mareše, moderátora Evropy 
2 a patrona prvního vydání Fashion 
Bible pro muže, asi není třeba 
moc představovat. Všechno, co 
dělá, dělá podle svého, nemusí si 
stále opakovat mantru „Buď svůj!“, 
protože „svůj“ je neustále – v rádiu, 
při moderování i v soukromí. Leoš 
Mareš má svůj styl, je zkrátka 
hvězda, která září vším možným, 
ale určitě nevznikla uměle, 
na pouhé přání producentů nebo 
režisérů showbyznysu. Leoš je 

vtipný, nenucený, Leoš má rád 
ženy, auta a whisky, umí sáhnout 
i po troše sarkasmu a arogance 
jako po nezbytném koření... A když 
Leoše déle sledujete, zjistíte, že 
za nonšalancí a vtipkováním je 
i dobré srdce a empatie. A kupodivu, 
navzdory legendám, které se traktují 
pod blikajícími diskotékovými 
koulemi, Leoš umí i držet slovo. 
Tak nezbývá než doufat, že to opět 
klapne, neboť slíbil moderovat Office 
NIGHT Mladé fronty…

LEOŠ FOREVER!

15. 10. 2015 • ARTGEN OFFICE GALLERY 
• PARKOVIŠTĚ HOLEŠOVICKÉ TRŽNICE

VSTUP ZDARMA  • Zaregistrujte se na: www.officenight.cz

Leoš Mareš

PŘIJĎTE NA JEDINEČNOU AKCI!



Stanislav Šulc

Britská premiéra 24. oficiální 
bondovky Spectre se usku-
teční 26. října a pojí se s ní 
velká očekávání. Předchozí 
snímek Skyfall celosvěto-
vě utržil přes 1,1 miliardy 
dolarů a stal se komerčně 
nejúspěšnější bondovkou 
vůbec. A platí to i po promít-
nutí vlivu inflace, po Skyfall 
je na druhé příčce Thunder-
ball, který utržil po přepočtu 
na aktuální hodnotu více 
než miliardu dolarů. „Podle 
naší ankety mezi filmovými 
diváky je Spectre druhým 
nejočekávanějším snímkem 
letošního podzimu. Pře-
skočil jej pouze poslední díl 
ságy Hunger Games,“ uvádí 
prestižní magazín Variety.

Mezi koMerční sMetánkou
Díky úspěchu Skyfall se 
série snímků o Jamesi Bon-
dovi vrátila do hry o titul 
komerčně nejúspěšnějších 
filmových řad všech dob. Až 
do počátku nového stole-
tí bondovky dlouho byly 
lídrem tohoto klání, ale pak 
je přeskočil Harry Potter 
(všech osm snímků utržilo 
celosvětově 7,7 miliardy 
dolarů) a poté filmy o komik-
sových hrdinech společnosti 
Marvel v čele se superhrdiny 
Avengers (aktuálně tržby 
dosahují částky 8,9 miliardy 
dolarů a každoročně rostou 
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agent 007 věrně 
slouží a vydělává 
Jejímu 
Veličenstvu
n S premiérou nové bondovky se na podzim roztáčí 
další ekonomický kolotoč jedné z nejvýnosnějších 
showbyznysových značek světa. Ta se neprojevuje pouze ve 
filmech a znovuvydání klasických knih Iana Fleminga, ale 
také v mnoha návazných produktech. Bondovský podzim 
zasáhne celý svět i Česko.

Podle řady spekulací bude Spectre poslední bondovkou s Danielem 
Craigem v titulní roli. Účet nejlépe placeného Bonda historie 
by se tak uzavřel na čtyřech snímcích. Jako obvykle se s novou 
bondovkou také rojí sázky na to, kdo bude příštím agentem 007. 
Nejčastěji skloňovanými jmény jsou Tom Hardy a Idris Elba. Oba 
splňují základní požadavek – britskou národnost. Pokud by se 
černošský talent Elba nakonec skutečně stal Bondem, jednalo by se 
o odvážný produkční tah.

Konec Daniela Craiga?

kvůli uvádění nových pokra-
čování série).

Oficiální bondovky společ-
nosti Eon Productions jsou 
v aktuálním žebříčku na třetí 
příčce s tržbami dosahují-
cími šesti miliard dolarů. 
Spectre tak může tuto pozici 
posílit a zabránit dalším sá-
gám, aby bondovky přeskoči-
ly. Reálně to hrozí především 
ze strany pátých Hvězdných 
válek, které letos představí 
již sedmou epizodu. Šest 
předchozích dílů celosvětově 
utržilo 4,4 miliardy dolarů. 
Všechny údaje o tržbách po-
cházejí ze specializovaného 
serveru Boxofficemojo.com.

Do celkových tržeb filmů 
o britském agentovi je třeba 
ještě promítnout prodeje 
DVD a v posledních letech 
také Blu-rayů a on-line dis-
tribuce, které v současnosti 
činí téměř stejnou částku 
jako tržby za vstupenky 
v kinech. Bondovské kolekce 
jsou komerčně vděčné, pro-
tože s novými technologiemi 
je lze vydávat stále znovu. 
Například v roce 2012 vyšly 
všechny bondovky u příle-
žitosti 50. výročí premiéry 
Dr. No, a to jak na formátu 
DVD, tak na Blu-rayi.

také knihy vynášejí
Ačkoli jsou dnes bondovky 
známé především díky fil-
mům, původně šlo o feno-
mén knižní. Ian Fleming na-
psal 17 bondovských románů 
a dodnes na základě licence 
vznikají nová dobrodružství 
agenta Jamese Bonda. Ještě 
v průběhu podzimu v Česku 
vyjde i prozatím nejnovější 
bondovka nazvaná Solo, 
kterou napsal britský autor 
William Boyd. Ačkoli tržby 
knih nejsou tak závratné 
jako u filmů, přispívá i tento 
segment do celkové ekono-
miky značky Bond slušnou 
částkou. Podle odhadů se 
tržby 31 románů celosvětově 
vyšplhaly k 550 milionům 
dolarů, což je řadí k nej-
úspěšnějším knižním řadám 
vůbec. Srovnání s aktuálními 
bestsellery však pokulhává 
kvůli faktu, že se nejvíc knih 

prodalo v padesátých a šede-
sátých letech, kdy byly ceny 
knih daleko nižší než v sou-
časnosti. Na rozdíl od filmů 
je u knih prakticky nemožné 
přepočítat historické tržby 
na aktuální ekvivalent. 

Vedle románů se nej-
známější agent objevuje 
ještě v několika povídkových 
knihách a velmi populární 
jsou bondovské encyklope-
die. Nejnovější vydání James 
Bond encyklopedie nyní 
vychází v češtině.

Merchandising
Odhadnout, kolik činí 
veškeré prodeje předmě-
tů označených značkou 
James Bond, nelze. Podle 
dostupných informací činí 
tržby za licence 375 milionů 
dolarů. Kolik peněz ale utrží 
konkrétní držitelé licencí, 
není známo. Odhady hovoří 
o stovkách milionů dolarů 
ročně, prodeje se logicky 
zvyšují vždy s blížící se 
premiérou nového filmu. 
K dostání je téměř vše se 
jménem James Bond nebo se 
značkou 007, každý snímek 
pak má vlastní sadu vizuálů. 
Vedle hrníčků či zápisníků 
za jednotky liber pak ofici-
ální webový obchod nabízí 
skutečné rarity. Například 
repliku vyhledávacího zaří-
zení použitého v Goldfinge-
ru si fanoušek může pořídit 
za 225 liber.

Samotné filmy jsou pak 
prošpikovány nejrůznějším 
product placementem. Bond 
dlouhá léta jezdil v Aston 
Martinu, ale kvůli reklamě 
později přesedl do BMW. Na 
ruce má agent Jejího Veli-
čenstva vždy Omegy. Právě 
slavná švýcarská značka 
na letošní podzim připra-
vila speciální limitovanou 
edici Omega Seamaster 300 
Spectre. Vyrobeno bylo přes-
ně 7007 kusů. Zvláště sledo-
vané jsou bondovské drinky. 
Pro 24. bondovku Spectre je 
uznávanou vodkou polská 
značka Belveder a například 
pražský bar Bugsy’s bude 
21. října učit míchat správné 
bondovské drinky.

Fo
to

 p
ro

fi
m

ed
ia

.c
z



www.e15.cz | 11 |

Protože je letos bondovský rok, dostává se na pulty rozšířená edice krásné publikace James Bond 
encyklopedie. Jedná se o oficiální (tedy producenty posvěcenou) knihu určenou pro všechny příznivce kultu 
agenta Jejího Veličenstva s číslem 007. Kniha, za kterou stojí John Cork a Collin Stutz, nabízí průvodce 
dlouholetou kariérou Jamese Bonda. Základem jsou samozřejmě všechny doposud realizované filmy včetně 
Skyfall (zároveň chybí neoficiální bondovky, především slavný film Nikdy neříkej nikdy). Následují profily 
všech představitelů agenta 007, hlavních záporáků, Bond-Girls a také všech „přívěšků“ neodmyslitelně 
patřících ke slavné postavě (drinky, auta).

John Cork, Collin Stutz: James Bond 
encyklopedie /nakladatelství Mladá fronta/

Špionova knižní dobrodružství neskončila se smrtí Iana Fleminga. 
V licenci stále vzniká řada nových příběhů, často od renomovaných 
spisovatelů. Nejnovější knižní bondovku napsal William Boyd a pod 
názvem Solo ji nyní v češtině poprvé vydává nakladatelství Mladá 
fronta. James Bond se v Solu krátce po soukromé oslavě 45. narozenin 
vydá do jednoho afrického státu, kde má pomoci ukončit občanskou 
válku. Podle respektovaných recenzentů vlivných listů se Boydův Bond 
vyrovnává tomu nejlepšímu z knih Iana Fleminga a k vrcholům knihy 
patří právě popis modelové občanské války v Africe.

William Boyd: Solo
/nakladatelství Mladá fronta/

Filmoví fandové mají nyní hned několik možností pořídit si bondovky na DVD či  
Blu-rayi. Na pulty se především znovu dostává kompletní kolekce všech bondovek 
na Blu-rayích. Jde o oprášenou edici k 50. výročí premiéry prvního filmu s agentem 
007. Rozšířena je zejména o prozatím poslední snímek Skyfall. Pokud některý fanda či 
sběratel hledá pouze některé snímky, může si pořídit i jednotlivé kousky. Zároveň si 
může koupit kolekce po jednotlivých představitelích slavného agenta. To vše je možné 
pořídit na DVD i Blu-rayích.

Podzimní bondovská nadílka
Bondovská kolekce /vydavatel Bontonfilm/
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Název Kurz [Kč] Změna  [%]

Cetin 170,05 0,44

CETV 51,45 1,18

ČEZ 485,50 -0,72

Erste Bank 708,00 0,57

Fortuna 72,20 0,49

KB 5330,00 -1,79

NWR 0,18 5,88

O2 CR 204,40 0,20

Pegas 871,00 -0,34

Philip Mor. ČR 11 589,00 0,34

PLG 205,00 0,24

TMR 620,00 0,00

Unipetrol 154,00 1,22

VIG 751,00 0,40

Celkový objem /v tisících korun/ 384 013,43

Země Množství Kurz

Austrálie 1 17,180

Čína 1 3,800

Dánsko 1 3,634

EMU 1 27,110

Chorvatsko 1 3,557

Japonsko 100 20,067

Kanada 1 18,436

Maďarsko 100 8,647

Polsko 1 6,381

Rusko 100 37,192

Švédsko 1 2,911

Švýcarsko 1 24,791

Turecko 1 8,076

USA 1 24,154

Velká Británie 1 36,646

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 6. 10. 2015 Akcie na Pražské burze 6. 10. 2015 

Makléři z Wall Street měli skvělé pololetí

Makléřské firmy působící na Wall Street vykázaly 
v prvním pololetí zisk v celkové výši 11,3 miliardy dolarů. 
V meziročním srovnání je to nárůst o 29 procent a výsle-
dek představuje nejlepší pololetí od roku 2011.  
 

SABMiller prý odmítl nabídku rivala InBev 

Pivovarnická skupina SABMiller odmítla neformální 
nabídku konkurenta Anheuser-Busch InBev na převzetí 
za 66,4 miliardy liber (2,4 bilionu korun). Agentuře  
Bloomberg to řekly zdroje obeznámené se situací. Dodaly, 
že SABMiller považuje nabídku za nízkou. více e15.cz

Deficit obchodní bilance USA  výrazně stoupl

Schodek zahraničního obchodu Spojených států se  
v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil  
o 15,6 procenta na 48,3 miliardy dolarů. Obchodní deficit 
tak zaznamenal největší nárůst za pět měsíců. /čtk/

Krátce

n Jestřáb Nelson Peltz, 
který stojí za agresiv-
ním fondem Trian, se 
zná s šéfem General 
Electric Jeffreym Im-
meltem. Díky tomu se 
očekává spíše spolu-
práce s managemen-
tem společnosti. 

Zdeněk Pečený

Americký konglomerát 
General Electric přilákal po-
zornost a investice aktivis-
tického finančníka Nelsona 
Peltze a jeho fondu Trian. 
Peltz od května postupně 
nashromáždil akcie podniku 
v hodnotě zhruba 2,5 miliar-
dy dolarů. 

GE bude čelit nátlaku 
Trianu známého svou agre-
sivitou vůči managementu 
firem, ve kterých vlastní 

Podíl v Ge 
získal 
obávaný 
investor

s vedením GE může značit 
i postupný obecný obrat 
v chování aktivistických 
firem, které zjišťují, že spo-
lupráce může fungovat lépe 
než veřejné útoky.

Immelt, který je v čele  
GE již 14 let, bude čelit tlaku 
na zvýšení hodnoty pro 
akcionáře. Za dobu jeho 
panování klesla cena  
akcií GE o 35 procent na  
26,8 dolaru. Akciový index 
S&P 500 za stejnou dobu 
posílil o 79 procent. „Vidíme 
cestu k ceně akcie mezi 
40 a 45 dolary za kus do 
konce roku 2017 a budeme 
pracovat s managementem, 
abychom tohoto cíle do-
sáhli,“ napsal podle deníku 
Financial Times analytik 
fondu Trian. Především 
v posledních třech letech 
akcie GE velmi zaostá- 
valy za výkonem indexu  
S&P 500.

nastartovat akcie. Pod vedením Jeffreyho Immelta (na 
snímku) ztratily akcie General Electric 35 procent své hodnoty. 
S novým podílníkem Nelsonem Peltzem mají společný zájem učinit 
z nich opět žádané zboží 
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Největší podílníci GE  
k 30. červnu 2015  
/v procentech/

Vanguard Group 5,62

State Street 3,71

BlackRock Institutional 
Trust Company

2,56

FMR 2,15

Capital World Investors 1,78

Price (T. Rowe) Associates 1,60

Northern Trust 1,40

Bank of New York Mellon 1,22

BlackRock Fund Advisors 1,15

Capital Research 
Global Investors

0,90

Pramen hospodářské výsledky GE

podíl. Zpravidla jde o tlak 
na zvýšení tržeb a posílení 
ceny akcií. Trian vlastní 
v konglomerátu zhruba 
jednoprocentní podíl s tržní 
hodnotou okolo 2,7 miliardy 
dolarů. To ale stačí na to, 
aby se Peltzova společnost 
dostala mezi deset největ-
ších podílníků. Akcie GE 
vlastní 1945 institucionál-
ních investorů. 

Pro samotný Trian jde 
o největší investici v histo-
rii fondu, jehož reputace 
pro tlačení zavedených 
společností k dramatické 
restrukturalizaci není valná. 
Peltz a generální ředitel GE 
Jeffrey Immelt mají dlouho-
dobý osobní vztah. Ačkoli 
Trian GE kritizuje, v řadě as-
pektů se s managementem 
shodne. Včetně budoucího 
směřování konglomerátu, 
který se momentálně snaží 
zbavit většiny své finanční 
divize. Částečné souznění 



15 minut pro ekonomiku a byznys
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Klára Gajdušková
šéfka Nadace České spořitelny 

píšu to podstatné čtupíšu to podstatné 

n Předchozí výhled 
fond zkorigoval o dvě 
desetiny procentního 
bodu.

Tempo růstu světové ekono-
miky letos zpomalí na  
3,1 procenta z loňských  
3,4 procenta. Ve své podzim-
ní prognóze to předpověděl 
Mezinárodní měnový fond. 
Zhoršil tak výhled z červen-
ce, kdy letošní růst odhado-
val na 3,3 procenta. V Česku 
by měl HDP letos vzrůst  
o 3,9 procenta, v příštím roce 
pak o 2,6 procenta.  

Hospodářské vyhlídky ve 
světě podle fondu zůstá-

vají nerovnoměrné. MMF 
předpokládá, že tempo 
růstu rozvíjejících se 
ekonomik letos 
pátým rokem za 
sebou zpomalí. 
Počítá však 
s mírným 
posílením 
hospodář-
ského oživení 
ve vyspělých 
ekonomikách. 

Fond ve 
zprávě potvrdil, že 
v letošním roce očekává 
zrychlení růstu ekonomiky 
eurozóny na  
1,5 procenta z loňských  
0,9 procenta. Odhad růstu na 
příští rok nicméně snížil na  

1,6 procenta z dříve před-
pokládaných 1,7 procenta. 

V Číně letos instituce 
nadále očekává 

zvolnění hospo-
dářského růstu 

na 6,8 procen-
ta z loňských 
7,3 procenta. 
Napřesrok 
pak počítá 

s dalším zpo-
malením na  

6,3 procenta. Oba-
vy ze zpomalování 

růstu čínské ekonomiky 
vedly v uplynulých měsí-
cích k prudkému poklesu 
čínských akcií, který vyvolal 
chaos na burzách po celém 
světě.  /čtk/

mmF zhoršil odhad 
letošního růstu světové 
ekonomiky
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Tempem

3,1
procenta  

by podle prognózy  
MMF měla letos  
vzrůst globální 

ekonomika
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Tchajwanský výrobce chytrých mobilních telefonů hospodařil v letošním 
třetím čtvrtletí se ztrátou 4,5 miliardy tchajwanských dolarů (zhruba 
3,3 miliardy korun) po zisku 600 milionů tchajwanských dolarů ve 
stejném loňském období. Důvodem propadu je nižší prodej kvůli vysoké 
konkurenci na trhu. 

Pepsico

Čistý zisk amerického výrobce nealkoholických nápojů ve třetím čtvrtletí 
klesl o 73 procent na 533 milionů dolarů. Tržby se snížily o více než pět 
procent na 16,33 miliardy dolarů, což je čtvrtý čtvrtletní pokles v řadě. 

Daimler

Německý automobilový koncern ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil 
prodej luxusních osobních aut Mercedes-Benz zhruba o 16 procent na 
rekordních 478 tisíc vozů. V září se prodej mercedesů zvýšil rovněž 
o zhruba 16 procent na měsíční maximum 188 tisíc aut. /čtk/

Výsledky
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„To je přesně to, před 
čím jsme varovali,“ 
prohlásil šéf 
americké diplomacie 
John Kerry

n Ruské přelety nad 
Tureckem pobouřily 
Západ. Moskva jej 
zase viní z rozpoutání 
informační války.

Marian Hronek

Rusko, které se právě před 
týdnem zapojilo do letec-
kých úderů v Sýrii, dvakrát 
narušilo vzdušný prostor 
Turecka, tedy člena Severo-

atlantické aliance. Kreml na 
výtky reagoval ujištěním, že 
šlo o nedopatření způsobená 
špatným počasím a chybou 
v navigaci.

Generální tajemník NATO 
Jens Stoltenberg incident 
ostře odsoudil a vyjádřil 
vážné pochybnosti nad 
vysvětlením Moskvy, že 
se jednalo o omyl v navi-
gaci. Zdůvodnil to tím, že 
k narušení hranice došlo 
dvakrát po sobě a nešlo jen 
o pár vteřin, jak uvádějí 

Rusové.Ke kritice se přidal 
i šéf americké diplomacie 
John Kerry. Prohlásil, že 
USA jsou incidentem velmi 
znepokojeny. „Je to přesně 
to, před čím jsme varovali,“ 
řekl Kerry.

Ruští činitelé slíbili záleži-
tost prošetřit, reakci aliance 
a USA nicméně považují 
za přehnanou a nepatřič-
nou. „Působí to dojmem, 
že byl incident v tureckém 
vzdušném prostoru využit 
k zapojení NATO jakožto 

organizace do Západem roz-
poutané informační války, 
která překrucuje a zkres-
luje účel operace ruského 
letectva v Sýrii,“ cituje web 
ruské státní televize rt.com 
velvyslance Ruska u NATO 
Alexandra Gruška.

„Z Ruska jsme obdrželi 
ujištění, že došlo k omylu, že 
Rusové respektují turecké 
hranice a že se to nebude 
opakovat,“ přidává rt.com 
prohlášení tureckého premi-
éra Ahmeta Davutoglu. Co už 

západ nevěří, že jsou 
ruské přelety omylem

malá a velký. Po srážce s tankerem se včera časně ráno 
v Severním moři u belgického pobřeží potopila malá nizo-
zemská nákladní loď. Celá dvanáctičlenná posádka byla 
zachráněna a je v pořádku. Tanker, který plul pod vlajkou 
Marshallových ostrovů, byl při kolizi poškozen a kotví asi 
deset kilometrů od pobřeží. 

karaMbol
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však ruský web neuvádí, je 
jeho další vyjádření: „Proti 
komukoli, kdo narušuje 
tureckou hranici, budou 
podniknuty nezbytné kroky.“

Kvůli přeletům si turec-
ké ministerstvo zahraničí 
vyžádalo schůzku s šéfem 
ruské ambasády v Ankaře. 
„Ruský velvyslanec byl varo-
ván, že v případě obdobných 
incidentů bude Rusko hnáno 
k odpovědnosti,“ cituje agen-
tura AFP činitele minister-
stva. Sledujte e15.cz

n Volby ve východou-
krajinském Donbasu 
se proti všem doho-
dám odkládají až na 
příští rok.

Proruští separatisté na vý-
chodě Ukrajiny včera ohlási-
li, že odkládají na příští rok 
volby, které chtěli uspořádat 
18. října a 1. listopadu. Kyjev 
proti tomuto záměru ostře 
protestoval a označoval jej 

za porušení mírových dohod, 
podle kterých se volby mají 
konat na základě ukrajin-
ských zákonů a mezinárod-
ních norem. Minulý pátek 
na summitu v Paříži ruský 
prezident Vladimir Putin 
přislíbil na toto téma s vůdci 
separatistů pohovořit. 

Podle prohlášení separa-
tisté pomýšlejí na uspořá-
dání voleb v ukrajinském 
Donbasu 21. února 2016, 
pokud Kyjev splní všechny 

podmínky mírových dohod, 
tedy poskytne povstalcům 
autonomii a amnestii.

Francouzský prezident 
François Hollande po pá-
teční schůzce s německou 
kancléřkou Angelou Merke-
lovou a prezidenty Putinem 
a Petrem Porošenkem 
z Ukrajiny uvedl, že volby 
v Donbasu se „mají konat 
podle ukrajinských zákonů 
a tak, aby výsledky byly 
nezpochybnitelné“. /čtk/

Separatisté neplní dohodu

n Letošní Nobelovu 
cenu za fyziku zís-
kali Japonec Takaaki 
Kadžita a Kanaďan 
Arthur B. McDonald.

Radost Japonce Takaakiho 
Kadžity a Arthura B. McDo-
nalda, že potvrdili proměnli-
vost neutrin a dokázali tím, 
že tyto elementární částice 
mají hmotu, se znásobila.
Královská švédská akademie 
věd jim za to včera udělila 
Nobelovu cenu za fyziku. 

Neutrina, která jsou dru-
hými nejhojnějšími částicemi 
v kosmu, vznikají při jader-
ných reakcích a jejich hmot-

nost je ve srovnání s většinou 
elementárních částic velmi 
malá. Neutrina také 
nereagují prak-
ticky vůbec 
s okolním 
prostředím 
a je velmi 
obtížné je 
detekovat. 

Zatím 
byly zjištěny 
tři typy neu-
trin a oceněná 
dvojice vědců 
pokusy doložila, že 
neutrina při průletu vesmí-
rem mezi těmito třemi polo-
hami oscilují, tedy mění svou 
identitu včetně své hmot-

nosti. Aby něco takového 
mohlo platit, musejí neutrina 

nějakou hmotnost mít. 
„Tento objev změnil 
naše chápání nejni- 

ternějšího fungo- 
vání hmoty a mů- 
že se stát klíčo-
vým pro naše 
vnímání vesmí-
ru,“ zdůvodňuje  

akademie.
„Byl to skutečně 

okamžik vítězství, 
když jsme viděli, že 

neutrina se při cestě ze 
Slunce na Zemi mění z jed-
noho typu v druhý,“ reagoval 
McDonald na vyhlášení 
laureátů. /čtk/    více e15.cz

Cena za fyziku je udělena 

Objev,  
že částice

neutrino
mění hmotnost,  

se může stát klíčovým  
pro další vnímání  

vesmíru 
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Plot nebo 
příloha?
V maďarské metropoli už 
mnozí vědí, co je to injera, 
mamoul nebo třeba ba-
baganug... Dobrodružnější 
gastronomické povahy 

je už dokonce ochutnaly 
s dlouhou řadou dalších 
jídel, jež pro své návštěvníky 
připravuje desítka bister, 
malých restaurací, kaváren, 
cukráren a pekáren po celém 
městě. Jde o zhmotnění „ute-
čeneckých receptů“. Žiletko-
vý drát na jižních hranicích 
Maďarska se tím jistě nesta-
ne přívětivějším. K poznání 
domorodců, že příchozí jsou 
také lidé, však napomohou 
jistě, protože všude ve světě 
platí, že když už ne láska, tak 
alespoň pochopení prochází 
žaludkem. I jen přičichnutí 

ke gastronomické kultuře 
národů, jehož příslušníci se 
zemí prohnali a v neztenče-
né míře stále „prohánějí“, 
může být prvním krokem.

Jednoduše: v Budapšti 
máme dny syrské, afghán-
ské, eritrejské a somálské 
kuchyně, jež se už kuchaři 
a pekaři od běženců stačili 
naučit. Akci vymyslela nada-
ce Artemisszió, která dialog 
mezi různými kulturními, 
etnickými a společenskými 
skupinami nese v erbu. Od 
svého založení měla sotva 
větší příležitost přispět 

k lepšímu vzájemnému 
poznání lidí ze vzdálených 
a rozdílných zemí než nyní. 
Název celé akce – Körítés – je 
navíc geniální slovní hříčka. 
To slovo v maďarštině 
znamená gastronomickou 
přílohu, na jídelním lístku 
například brambory či rýži. 
Stačí však změna jediné 
hlásky – místo „ö“ dáme 
„e“  – a dostaneme „kerítés“, 
což znamená plot. O jaký 
plot v tomto případě může 
jít, je nasnadě. Ostnatý plot 
se obloženému, naloženému 
talíři nikdy nevyrovná! 

Náš člověk v Budapešti

Gregor Martin 
Papucsek

n Poradenská společ-
nosti Moody’s zveřej-
nila světovou mapu 
teroristického rizika.

Jaroslav Bukovský

Desítka zemí světa vysta-
vená nejsilnější hrozbě 
teroristických útoků přichá-
zí každoročně v průměru 
takřka o procentní bod 
tempa ekonomického růstu 
a o více než dva procentní 
body investic. Mezinárodní 

kapitál pak žádá za půjčky 
vládám těchto zemí o jeden 
procentní bod vyšší úrok. 
Uvádí to studie poradenské 
společnosti Moody’s, která 
vyhodnotila efekty teroris-
tických útoků ve 156 zemích 
světa mezi léty 1994 a 2013.  

„Teroristické útoky snižují 
tempo ekonomického růstu 
nejen v daném roce, ale 
v průměru ještě kolem pěti 
let poté, přičemž negativní 
efekty v dalších letech často 
ještě sílí,“ uvádí analytik 
Moody’s Merxe Tudela. Podle 

agentury se v posledních 
letech teroristické akty kon-
centrovaly ve čtyřech zemích 
světa: Iráku, Afghánistánu, 
Pákistánu a Indii. „Jen mezi 
léty 2008 a 2013 by ekono-
mika Pákistánu byla o pět 
procent větší, irácká dokonce 
o osm,“ dodává Tudela. 

Experti upozorňují, že te-
roristické útoky vedou i k vý-
raznému nárůstu veřejných 
výdajů a jejich přesměrování 
z prorůstových na méně pro-
duktivní investice zvyšující 
bezpečnost státu. Vrtkavé 

zahraniční investice pak 
obvykle reagují na silnější te-
roristické riziko volbou jiné 
destinace, a to v obavách ze 
změn spotřebního chování 
domácností a rušení inves-
tičních plánů firem. 

Od počátku tisíciletí se 
podle Moody’s mapa teroris-
tického rizika podstatně pro-
měnila. Zatímco v roce 2013 
už měl v top desítce zemí 
světa převahu region Blízké-
ho východu, ještě v roce 2000 
vedly žebříček odstrašující 
investory africké země. 

mapa rizik terorismu se mění

Při útocích na vládní hotel 
a vojenská zařízení v jiho-
jemenském Adenu včera 
zahynulo nejméně 15 vojáků 
z koalice vedené Saúdskou 
Arábií a jejích jemenských 
spojenců. K útoku se na in-
ternetu přihlásila sunnitská 
organizace Islámský stát. 
Premiér Chálid Baháh, jehož 
kabinet se v hotelu zdržoval 
od svého návratu z exilu, 
vyvázl z atentátu nezraněn. 

Podle prohlášení IS šlo 
o sebevražedné akce několi-
ka útočníků. „Při požehnané 
operaci, při níž pomáhal 
bůh, mířily čtyři sebevra-
žedné akce na shromáždění 
představitelů Saúdské Ará-
bie, SAE a Jemenu,“ uvádí se 
v prohlášení. 
    Hotel Al-Kasr si za své 

dočasné sídlo zvolil premi-
ér Baháh a několik členů 
jeho vlády v polovině září 
po návratu z půlročního 
exilu v Saúdské Arábii. Po 
včerejším útoku byli ministři 
a vládní pracovníci přesu-
nuti na bezpečné a utajené 
místo v Adenu. 

Vláda i s prezidentem 
Abdarem Rabbú Mansúrem 
Hádím utekli z Jemenu, když 
metropoli San’á a jižní část 
země obsadili šíitští po-
vstalci. V březnu ale do bojů 
vstoupila na straně prezi-
denta Hádího koalice vedená 
Saúdskou Arábií, což postup 
šíitů zpomalilo. Součástí ko-
alice jsou i Spojené arabské 
emiráty. Sám Hádí je nyní 
zřejmě mimo Jemen, patrně 
v Saúdské Arábii. /čtk/

iS udeřil v adenu na 
sídlo jemenské vlády  

Útok na nemocnici byl 
omyl, přiznal generál
Nemocnice v afghánském 
Kunduzu byla zasažena 
omylem. Ve výboru ame-
rického Senátu to včera 
přiznal velitel mezinárod-
ních sil v Afghánistánu 
generál John Campbell. 
 

Na premiéra Kosova 
opět létala vajíčka 
Kosovský premiér Isa 
Mustafa se znovu stal ter-
čem útoku svých odpůrců 
kvůli dohodě uzavřené 
s Bělehradem. Před dvěma 
týdny ho vajíčky zahnali 
od řečnického pultu v par-
lamentu poslanci hnutí 
Sebeurčení, včera se na 
něj stejně obořili stoupen-
ci této strany v Podujevu.

Ficovi hrozí vyloučení 
z řad evropské levice 
Protože slovenský pre-
miér Robert Fico uspo-
kojivě nevysvětlil frakci 
socialistů a demokratů 
v Evropském parlamentu, 
jak bude postupovat při 
přijímání uprchlíků, bude 
její vedení jednat o mož-
nosti pozastavení členství 
Ficovy strany Smer-sociál-
ní demokracie. /čtk/ 

Krátce

vláda znovu na útěku. Hořící hotel al-kasr na předměstí kdysi půlmilionové metropole jižní 
části Jemenu byl dočasným sídlem premiéra baháha a několika členů jeho vlády
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Češi nedostávají 
řádně zaplaceno, 
to musí skončit
n Předák největších odborů v zemi, 
Josef Středula, je přesvědčený, že 
Češi si zaslouží vyšší mzdy, a stát 
i investoři na to mají. „Připouštím, že 
to, co teď řeknu, je trochu demagogie. 
Pokud manažeři mají mzdy takřka 
srovnatelné se zahraničím, proč by 
je nemohli mít i zaměstnanci. Politika 
nízkých mezd je u nás dlouhodobou 
politikou, a to je už neúnosné,“ říká.

Jana Havligerová

 Nebojte se požádat 
o vyšší platy, nabádáte 
zaměstnance. Pokud jde ale 
o veřejný sektor, vyjedná-
vání s vládou nedopadlo 
zcela podle vašich představ, 
že?
To si tak úplně nemyslím. 
První věc je, že se nejedná 
o růst mezd o pouhá tři 
procenta. K nim se přidala 
dvě další pro ty, kteří spadají 
pod služební zákon, a ještě 
k tomu se platy budou zvyšo-
vat nikoliv od ledna příštího 
roku, ale už letos v listopadu. 
A o půl procenta byl navýšen 
Fond kulturních a sociálních 
potřeb – z původního jedno-
ho na 1,5 procenta objemu. 
A to jsou částky poměrně 
velké. Jenom kulturní fond 
se blíží částce jedné miliardy 
korun. Z něho lze přitom 
hradit některé typy benefitů, 
které mají trvalejší cha-
rakter. Jako třeba penzijní 
připojištění a podobně. Pro 
nás je to dobrá kombinace 
a celkový objem vyjedna-
ných prostředků tak činí 
o necelé dvě miliardy korun 
víc, než byl původní vládní 
záměr.

 Jaká doporučení dáváte 
pro platové vyjednávání 
v soukromé sféře?
Podnikatelská sféra říká 
– nemáme, stát také říká 
nemáme. Jeden se vymlouvá 
na druhého. Vývoj ekonomi-
ky ale říká něco jiného. Proto 
jsme se rozhodli více zatlačit 
na vládu a tím vyslat jiný 
signál. Kdybych tedy vzal 
nárůst všech platů dohro-
mady, i když se to tak docela 
nedá sčítat, mohlo by to být 
až 4,3 procenta. U jednotli-
vých firem se ovšem bude 
postupovat individuálně. 
Takže výsledek vyjednávání 
může být velmi rozdílný. 
Když říkáme, že si dovedeme 
představit pět procent, tak 
to vyjadřuje v makročíslech 
skutečnost, že chceme, aby 
se v oblasti mezd a platů zvý-
šila dynamika přibližování 
se České republiky k vyspě-
lým zemím.

 Zaměstnavatelé proti 
růstu platů argumentují 
ztrátou konkurenceschop-
nosti firem. Nemají pravdu?
Připouštím, že to, co teď 
řeknu, je trochu demagogie. 
Pokud manažeři mají mzdy 
takřka srovnatelné se zahra-
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ničím, proč by je nemohli mít 
i zaměstnanci. Politika níz-
kých mezd je u nás dlouho-
dobou politikou, a to je už ne-
únosné. Vyčítají nám, že jako 
příklad používáme srovnání 
s Rakouskem. Tak srovnejme 
Českou republiku a Sloven-
sko. Když jsme se rozdělili, 
rozdíl mezi jejich a našimi 
mzdami byl v neprospěch 
Slováků zhruba pětadvacet 
procent. Dneska jsou sloven-
ské mzdy o několik desetin 
vyšší než české. To znamená, 
že jsme během těch dvaadva-
ceti let stagnovali.

 Jste s fungováním tri-
partity spokojeni, nebo ne?
Beru to tak, že současný ka-
binet je koaliční. Byť jsou mi-
nistři z různých politických 
stran, při sociálním dialogu 
se to nijak výrazně neproje-
vuje. Nedá se říct – ministr 
za ANO se chová jinak než 
ministr z KDU-ČSL nebo 
ministr z ČSSD. Za Nečasovy 
vlády fungovala tripartita 
formálně, nikoli věcně. 
Teď jsou návrhy sociálních 
partnerů brány velmi vážně. 
Příklad – otázky insolvenč-
ního práva, debata o tom, co 

udělat, aby se zabránilo po-
dávání šikanózních návrhů. 
Odbory analytickému týmu 
z ministerstva spravedlnosti 
a VŠE dodaly popis jednot-
livých případů a praktik 
spolu s řadou návrhů, jak 
současný zákon zlepšit. 
A myslíme i na budoucnost. 
Chceme, aby se na tripartitě 
projednal základní rámec 

financování České republiky 
po roce 2020, čímž myslíme 
po skončení rozpočtového 
období současné vlády.

 Jak hodnotíte návrh 
státního rozpočtu na příští 
rok?
Z našeho pohledu je to 
proekonomicky postavený 
rozpočet. Otázkou je, do jaké 
míry bude možno vše profi-
nancovat. Naše obavy jsou 
spojené s tím, jak vypadají 
zákon o zadávání veřejných 
zakázek, stavební zákon 
a podobně. Jedna věc je, zda 
investiční prostředky máte, 
druhá jestli je vůbec možné 
je utratit. V pozitivním slova 
smyslu. Bohužel po „kar-
lovarských losovačkách“ 
jsme se dostali do úplně 
opačného extrému. Ale zpět 
k rozpočtu. Podle nás je 
postaven dobře, i když má 
ještě rezervy. A to nema-
lé, očekáváme například 
vyšší výběr DPH. Pokud jde 
o růst ekonomiky, jsme zase 
o něco skeptičtější než vláda. 
Očekáváme ho kolem dvou, 

 Za Nečasovy vlády 
fungovala tripartita 
formálně, nikoli 
věcně. Teď jsou 
návrhy sociálních 
partnerů brány 
vážně. Třeba otázky 
insolvenčního práva, 
debata o tom, co 
udělat proti podávání 
šikanózních návrhů



dvou a půl procenta. Kvůli 
nejrůznějším vlivům. Teď 
budu a nebudu teoretizovat. 
Například na úrovni WTO 
se bude řešit, zda Čína už je 
tržní ekonomikou. Bude-li 
uznána tržní ekonomikou, 
může to významně zahýbat 
celosvětovým trhem. Dosud 
se můžeme výrobkům z Číny 
bránit, to by padlo. Existují 
studie, které říkají, že česká 
ekonomika by kvůli tomu 
mohla ztratit až sto tisíc 
pracovních míst.

 Před vládou stojí i ně-
kolik akutních rozhodnutí. 
Jsou to například limity na 
těžbu hnědého uhlí. Budete 
tlačit na to, aby kabinet 
definitivně rozhodl, co 
s uhlím za limity? 
Jestli je něco jednoznačně 
špatné, tak je to patnáctileté 
váhání všech vlád a házení 
problémů na následníky. 
Tento způsob politického 
nerozhodování je fatální jak 
pro dotčené obce, tak pro 
celý region. Ať už současný 
kabinet najde odvahu. Co 

dostavbu Temelína byl zru-
šen, řeč o dostavbě Dukovan 
zní ještě fantaskněji. Je nutné 
definitivně rozhodnout, a po-
kud nepadnou limity, ať vláda 
řeší všechny důsledky včetně 
dopadů do zaměstnanosti. 

 Problémy kvůli uhlí, pro 
změnu černému, jsou na se-
verní Moravě. Na mysli teď 
mám předčasné důchody 
pro horníky z OKD. 
Divím se, že se to ještě 
pořád řeší. Jestliže si hnutí 
ANO celou záležitost neumí 
nastudovat, je mi to líto. Kdo 
měl možnost vidět horní-
ky při práci, nediví se, že 
mají horší zdraví. A tím to 
nekončí. O kom se v Morav-
skoslezském kraji ví, že byl 
horník, hůř shání jakékoliv 
jiné zaměstnání. Protože 
zaměstnavatelé se bojí právě 
jejich zdravotního stavu. Po-
žadavky, které odbory kolem 
důchodů mají, jsou vlastně 
minimalistické.

 Dalším aktuálním pro-
blémem je průmyslová zóna 
nad dolem Barbora v Karvi-
né. Budou se odbory v této 
záležitosti angažovat?
To, co se odehrává mezi mi-
nistrem financí a hejtmanem 
Severomoravského kraje, si 
lidé snad ani nezaslouží po-
slouchat. Jsou to představi-
telé koaličních stran, tak by 
si to snad mohli při setkání 
hezky vyříkat. Připadá mi, 
že se předvolební čas nějak 
prodloužil, a tahle debata 
překračuje všechny meze. 
Jestliže nejsou schopni doho-
dy, ať najdou někoho, kdo je 
rozsoudí. Ale jet na jednání 
do kraje a tam de facto o Bar-
boře kladně rozhodnout 
a vrátit se zpátky do Prahy 
a rozhodnutí změnit… Odbo-
ry se už v celé záležitosti an-
gažují, ale spory, kdo komu 
dá či dává peníze, nehodlá-
me a nebudeme řešit.

 Výbušné téma je dnes 
migrace. Co odbory říkají 
na debaty o možnostech 
zaměstnávání běženců?
Především si musíme si říct, 
proč vůbec k takovým mig-
račním posunům dochází, 
a jestli některé záležitosti 
nepodceňujeme nebo před 
nimi nezavíráme oči. Česká 
republika například musí 
počítat s tím, že možná přijde 
velká migrační vlna z Ukra-
jiny. Takže bychom měli 
myslet o kus dopředu. Proto 
jsme požádali vládu, aby se 
sešla na uzavřeném jednání 
bezpečnostní rady státu 
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V čele 
Česko-
moravské 
komory 
odborových 
svazů, která 
sdružuje 29 organizací 
s téměř 370 tisíci členů, stojí 
od loňského dubna, předtím 
byl dlouholetým šéfem 
vlivného odborového svazu 
KOVO. Absolvoval Střední 
průmyslovou školu strojnickou 
v Opavě a poté pracoval ve 
vítkovických železárnách 
na údržbě válcovací trati. 
V odborech se angažoval 
už ve svých dvaadvaceti 
letech a tato práce ho velmi 
baví. A ještě víc ho baví, jak 
říká, když může politikům 
zleva i zprava říkat, co dělají 
špatně. Je nestraník, silnou 
a nezávislou pozici umí využít.

Josef 
Středula /48/

k interní diskuzi o tom, co 
momentální situace přináší. 
Nikoliv migrační vlna, ale ta 
názorová vlna, která se vzed-
mula, může mít důsledky 
pro politický systém v zemi. 
Vzniká atmosféra, která se 
nedá a nesmí podcenit. Sta-
bilní politický systém přece 
není stabilní navěky. Politici 
nemají ani věci tajit, ani roz-
pory hrotit do ještě vyšších 
obrátek. Česká republika do 
budoucna bude potřebovat 
příchozí z jiných zemí. Jde ale 
o to, abychom se o tom seri-
ózně pobavili. Aby například 
nedocházelo ke zneužívání 
těchto lidí třeba ve vztahu 
k českému trhu práce. Máme 
tu 450 tisíc nezaměstnaných. 
Chovejme se ke všem stejně. 

 Když už jsme u čísel. 
Podle Svazu průmyslu mo-
hou české firmy zaměstnat 
až pět tisíc migrantů. 
To je skoro šíření poplašné 
zprávy. To jsou místa, která 
přece mohou nabídnout čes-
kým lidem. Také jsem byl na 
jednání, kde bylo řečeno, že 
konkrétní podnikatel přijme 
tolik a tolik běženců. To ale 
může udělat jen v případě, 
že volná místa nahlásil do 
evidence. Samozřejmě se 
ukázalo, že nic takového ne-
udělal. Takže se můžeme do-
mnívat, že buď mystifikoval, 
anebo chce využít migranty 
k tomu, aby jim méně zapla-
til. Na co si to tedy hrajeme? 
Nikdo nemá právo selektovat 
nabídku pracovních míst 
z pohledu migrantů.

 Srovnejme Česko 
a Slovensko. Když 
jsme se rozdělili, 
rozdíl mezi mzdami 
byl v neprospěch 
Slováků 25 procent. 
Dnes jsou slovenské 
mzdy vyšší než české

se týká odborných studií, 
má je. Řečeno už bylo vše 
kromě politického verdiktu. 
Na tripartitě všichni vládní 
činitelé říkají, že nejekono-
mičtější varianta je prolome-
ní limitů jak na dole Bílina, 
tak na lomu ČSA. Tak musí 
sebrat odvahu, odklad jen dál 
znejistí situaci v severních 
Čechách. Že jsou odbory 
zastánci prolomení limitů, 
je zřejmé. Co se týká jaké-
hokoliv jiného rozhodnutí 
– nechceme, aby to uhlí bylo 
odepsáno. Mluví se o jader-
ných elektrárnách. Tendr na 
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Předsedovo 
(ne)odcházení 
Karel Schwarzenberg od-
chází z politiky a zároveň 
v ní zůstává. Je to vlastně 
tak půl na půl a přesně 
takové jsou i šance TOP 09 
na slušné přežití na politické 
scéně po jeho odchodu z čela 
strany. 

Nejpodstatnější není, 
že nejvýraznější tvář této 
frakce bude v současném 
volebním období dále zase-
dat ve sněmovně. Jde hlavně 
o to, co bude v roce 2017, 
bude-li to termín parlament-
ních voleb. Po šest let své 
existence TOP 09 v zásadě 
permanentně oslabuje. 
A fakt, že Schwarzenberg 
ustupuje do pozadí, může 
znamenat další odliv voličů. 
Především těch mladých, 
kterým imponoval kníže 
s čírem. A nejspíš i těch, kteří 
tak úplně nemusí dvojku 
strany Miroslava Kalouska, 
přirozeného Schwarzenber-
gova nástupce. Připočteme-li 
k tomu nejistotu ohledně 
pevného propojení strany 
se Starosty a nezávislými, 
znamená to jediné. Budoucí 
prosperita TOP 09 zdaleka 
není zaručena.

Do krajských voleb už Sta-
rostové společně s TOP 09 
nepůjdou. Nemusí to nutně 
znamenat definitivní roz-
chod, ale varující to je. Právě 
hnutí STAN chytře rozší-
řilo dosah TOP 09 z měst 
až do malých obcí, a pokud 
by členové hnutí chyběli 
po krajských i na celostát-
ních kandidátkách, bylo by 
to citelné oslabení. Žád-

ným přetlakem výrazných 
osobností TOP 09 netrpí, 
těm známějším, málo platné, 
ubírá váhu angažmá v Ne-
časově kabinetu. Kardinální 
otázkou pro parlamentní 
volby bude, s kým a čím oslo-
vit celou republiku. Schwar-
zenberg sice má a chce být 
lídrem pražské kandidátky, 
což je bezesporu důležité, ale 
oslňující volební výsledek to 
straně nezaručí.

Samozřejmě konzerva-
tivní principy, na nichž 
topka vznikala, zůstávají. 
Jenže důraz na lidská práva, 
evropanství či odpovědnost 
za ekonomicky úspěšné 
fungování státu bude z ji-

ných než Schwarzenbergo-
vých úst nejspíš znít méně 
věrohodně. Navíc pokud jde 
právě o prosperitu státu, 
většina společnosti se obá-
vá, že ji ohrožuje migrace. 
Racionální pohled na uprch-
líky, kterého se strana drží, 
jí dnes body nepřidává, 
spíše naopak. Na vzestupu je 
„protiběženecká“ a protiev-
ropská ODS. K občanským 
demokratům se pozvolna 
vracejí voliči, které jim čás-
tečně přebralo ANO, a nej-
spíš i topkaři. I s tím se bude 
muset TOP 09 vyrovnat.

Je téměř stoprocentně 
jisté, že do čela si TOP 09 
postaví nynějšího prvního 
místopředsedu. Jiný tah by 
jen posílil oblíbené útoky 
politických protivníků 
v duchu „stranu stejně řídí 
Kalousek a Schwarzenberg 
je jen fíkový list“. 

Ostatně exministr financí 
je jediný, kdo je s to čelit 
nevybíravému stylu šéfa 
hnutí ANO. Což může být pro 
měření sil v parlamentním 
klání rozhodující. Role anti-
babišovců, které se topkaři 
ujali, by mohla ústup „Karla“ 
do politického polostínu 
vyvážit. 

Do řádných sněmovních 
voleb je navrch dost času 
na to, aby si TOP 09 „šlechti-
la“ i některé spolupracující 
nestraníky, například euro-
poslance Luďka Niederma-
yera. A ač to mnohým bude 
znít nelibě, třeba i Jiřího 
Pospíšila.

Komentář

Jana Havligerová

Role antibabišovců, 
které se TOP 09 
ujala, by mohla 
ústup „Karla“do 
politického polostínu 
vyvážit
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Tvář dne 

 Jestli Rusko ztratí přítele, jako 
je Turecko, s nímž spolupracovalo 
v mnoha oblastech, ztratí mnoho,

řekl turecký prezident  
Recep Tayyip Erdogan 
str. 14
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Kulturní střet
Případ česko-norského boje o osud rodiny Michalákových 
ukazuje, že ke kulturním střetům a nepochopení zdaleka 
nemusí docházet jen při setkáních západních a východ-
ních civilizací. Rozdíl v přístupu k něčemu tak samozřej-
mému, jako jsou práva dítěte, v kulturně a civilizačně tak 
blízké zemi, jako je Norsko, je už delší dobu předmětem 
ostrých politických výroků a diplomatických roztržek mezi 
českou a norskou stranou. 

Ano, z české kotliny vypadá postup příslušného norského 
orgánu bezmála hororově a rozhořčení českých politiků 
je pochopitelné a svým způsobem povinné. Ale Norsko 
je standardní rozvinutá civilizovaná země. České děti 
neunesli teroristé, a proto je na místě také uměřenost. A je 
třeba říci, že vystoupení premiéra Sobotky uměřené bylo. 
Vyhoštění norské velvyslankyně kvůli rozhodnutí úřední-
ho orgánu, který je nota bene prakticky nezávislý na vůli 
centrální vlády, meze uměřenosti překračuje. 
 Martin Čaban

Chci, aby svět zase vypadal jako normální místo.  
Není na to nějaká aplikace?



n Na plátna se vrací 
slavná postava Petr 
Pan a fantaskní svět 
Země Nezemě. Sní-
mek však nabízí spíše 
řadu omylů než skvě-
lou podívanou.

Iva Přivřelová

Joe Wright se proslavil jako 
režisér s mimořádným citem 
pro adaptace úspěšných 
románů jako Pýcha a před-
sudek a Pokání. Jeho novinka 
Pan ovšem není adaptací 
knížky J. M. Barrieho o Petru 
Panovi ani divadelní hry, 

která jí v roce 1904 před-
cházela. Mladý herec Jason 
Fuchs, jehož dosud nejvý-
raznějším scenáristickým 
projevem byla spolupráce na 
poslední Době ledové, napsal 
prequel známého dobro-
družství ze Země Nezemě. 
A fakt, že se odehrává až za 
druhé světové války, tedy 
skoro čtyřicet let po původ-
ním díle, bohužel není jeho 
největším omylem.

Verze, v níž kapitán Hook 
ještě není kapitán, ale epi-
gon Indiana Jonese, obě ruce 
má celé a s Petrem kama-
rádí, postrádá to zásadní 
pro všechna dobrodružství 
– napětí, švih a vtip. Dílem 

za to může scenárista, který 
napsal vcelku nezajímavé 
dialogy, zmatený příběh 
a čas od času zapomíná na 
logiku. Vina ale leží také na 
režisérovi, který pokus o dy-
namickou moderní rodin-
nou zábavu, v níž se sborově 
zpívá Nirvana, nedokázal 
dát ani tempo, ani řád, 
i když mu dal hodně velkých 
akčních scén a pompézní 
vizuál. 

V hezky barevném chaosu 
se ztratili i herci, každý 
z nich používá jinou míru 
stylizace. Trefil se jen Hugh 
Jackman jako nový padouch, 
zábavně prohnilý pirát 
Černovous. Nováček v titulní 

roli, Australan Levi Miller je 
dostatečně roztomilý i do-
statečně talentovaný. Garrett 
Hedlund zvládá být jen sexy, 
jeho Hook jinak zůstává zou-
fale banální, Rooney Mara 
střídá dva výrazy.

Námitky proti obsazení 
bělošky do role indiánky 
Tygří lilie ztrácí význam, 
místní indiánský kmen je 
složen z mnoha ras a obléká 
se extravagantněji než oby-
vatelé Pandory z Avataru. 
Fantastický svět vypadá 
velkolepě, zahlcuje ho však 
množství očividných triků, 
které se tu valí ze všech stran 
a jen občas navodí kýženou 
magickou atmosféru. 

Film evidentně hodně cílí 
na dětské publikum, proto 
v kinech musíme strpět pod-
průměrný český dabing, dost 
jednoduchých vtipů a záměr-
né přehrávání na efekt. Meta-
fory o čase a dospívání, které 
z Petra Pana udělaly takovou 
klasiku, vypadly. S nimi i jeho 
duše, tu spíš hledejte v před-
chozí adaptaci z roku 2003. 
Tady si všichni vzájemně 
lžou. Petr většinu filmu utíká. 
Už ani Země Nezemě neodo-
lala invazi okázalé nezřízené 
akce. Nikdo ji ale neposypal 
vílím prachem, aby mohla 
vzlétnout.

Autorka je spolupracovnicí redakce

opulentně akčnímu Panovi 
chybí duše a vílí prach

Tipy

Cinemax • 20.30

pRimo

Upravená adaptace, ve které 
září významný dramatik a 
herec Antony Sher, je složená 
ze vzpomínek slavného 
spisovatele prima Leviho, který 
přežil holokaust.

HBO • 20.00

ThE gAmbLER

mark Wahlberg si vystřihl 
vysokoškolského profesora, 
který po nocích utrácí peníze 
v casinech. Dluhy mu ale již 
přerůstají přes hlavu a věřitelé 
jsou často velmi drsní.

PaN ••• 40%

Pan 

(dobrodružný, USA/Velká 
británie/Austrálie, 111 minut)
režie: Joe Wright 
Hrají: Levi miller, hugh Jackman, 
garrett hedlund, Rooney mara
Premiéra: 8. října
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Vydavatelé audioknih 
chystají minifestival
Sedm českých a sloven-
ských vydavatelů audioknih 
vydá najednou 14 nových 
titulů. Chtějí tak propagovat 
literaturu prezentovanou 
formou mluveného slova 
podobně, jako to činí na-
kladatelé. První česko-slo-
venský audioknižní víkend 
se bude ve více než 150 knih-
kupectvích konat 9. až  
11. října a nabídne třeba 
tituly od Julese Verna, An-
toine de Saint-Exupéryho či 
Johna Fowlese. 

Rozloučení s Lipským 
bude v pátek
Poslední rozloučení s ob-
líbeným filmovým a diva-
delním hercem Lubomírem 
Lipským, který zemřel  
2. října ve věku 92 let, bude 
v pátek 9. října v hledišti 
Divadla ABC. Lipský byl 
členem MDP od roku 1950 
až do penze v roce 1987, ale 
jako stálý host na tomto 
jevišti působil i nadále. Ještě 
letos v červnu ho mohli di-
váci vidět v inscenacích Pan 
Kaplan má třídu rád a Drž 
mě pevně, miluj mě zlehka.

Munzar vystoupí  
se Seifertovými verši
Na jeviště Divadla Viola se 
vrátí dvaaosmdesátiletý 
herec Luděk Munzar. Stane 
se tak 23. října v představení 
Koncert na ostrově, které je 
výběrem básní ze stejno-
jmenné sbírky Jaroslava 
Seiferta. Munzar uvede 
Seiferta do Violy po Fran-
tišku Hrubínovi. Hrubínovu 
Romanci pro křídlovku 
uvedl ve Viole poprvé už 
v roce 1975. Ke 100. výročí 
básníkova narození se  
k ní v roce 2010 vrátil. /čtk/

Krátce
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Kontakt: 

Oscar’s brasserie (andel’s Hotel Prague), Stroupežnického 21, Praha 5, 
www.vi-hotels.com/cz/andels-prague/

Uzený losos na srdíčkách ledového salátu  
s javorovým dresinkem

210 korun

Club sandwich podávaný s nachos  
se sladkou chilli omáčkou

210 korun

Veganský wrap (grilovaná zelenina s ledovým salátem 
a avokádem v kukuřičné tortille) 

160 korun

Grilovaná prsíčka z perličky na restovaných jablkách 
s listovým špenátem

275 korun

Surf & turf s tygří krevetou, smetanovo-vinnou omáčkou 
a hranolky

455 korun

Grilovaný tempeh a zeleninové ragú  
s tofu podávané s pečeným chřestem

275 korun

Veganský meruňkový koláč 95 korun

Výběr z jídelního lístku

Na oscarové menu 
beze strachu o figuru
n Znáte ten pocit, když 
zhlédnete film, který 
vás nečekaně osloví, 
protože řeší totéž jako 
vy? Podobné to bylo 
s mou návštěvou os-
car’s brasserie v praž-
ském hotelu andel’s. 

Petr Dašek

V té době jsem se už zhru-
ba měsíc snažil zlepšovat 
fyzickou kondici, a jezdil jsem 
proto každý den do redakce 
na kole. A jelikož jsem věděl, 
že před několika měsíci změ-
nili v oscar’s menu směrem 
k lehčí a zdravější kuchyni, 
přišlo mi stylové zavítat do re-
staurace způsobem, jenž je 
ekologický a spojený s příjem-
nou fyzickou aktivitou. 

Netušil jsem však, že mířím 
do podniku, jehož provozo-
vateli patří v hlavním městě 
prvenství v soutěži Cykloza-
městnavatel roku 2015. Což 
samozřejmě vysvětlovalo, 
proč neměla obsluha problém 
s tím, abych do restaurace 
vstoupil po červeném „osca-
rovém“ koberci v doprovodu 
svého městského bicyklu.
 
Trendy směr
Důraz managementu na zdra-
vý životní styl zásadně ovlivnil 
novou nabídku jídel, takzvaný 
Californian koncept, v němž 
nyní hrají hlavní role lehké 
saláty, wrapy, plody moře či 
veganské pokrmy. V přehled-
ném menu nechybí samozřej-
mě ani maso. Nicméně ani 
grilovaná prsíčka z perličky 
či hovězí svíčková s tygří kre-
vetou se netopí v tuku. Stejně 
tak speciality dne sestávající 
z polévky a hlavního chodu 
se mohou pochlubit spíše dů-
razem na kvalitu a sezonnost 
než na zbytečné kalorie. 

Důkazem byla mnou 
ochutnaná dýňová polévka 
s pomerančem. Výtečný byl 
rovněž clubsandwich podáva-
ný s nachos se sladkou chilli 
omáčkou a veganský wrap 
(grilovaná zelenina s ledovým 
salátem a avokádem v kuku-
řičné tortille).

FRESH NÁPOJE. V novém 
Californian konceptu nechybí 
ani drinky z čerstvě lisovaného 
ovoce a zeleniny
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zaujal nejvíce. Bohužel kvůli 
příliš vypečenému a drolícímu 
se těstu si nakonec vysloužil 
pomyslnou Zlatou malinu. 

sklenice plné zdraví
O poznání lépe si vedly nápoje. 
Perfektní epizodou jsou v os-
car’s drinky z čerstvě lisované-
ho ovoce a zeleniny. Napří-
klad životabudič příznačně 
nazvaný After party ze šťávy 
z jablek, červené řepy, limetky 
a bazalky. Nebo lahodně 
husťoučký mix chia semí-
nek, rýžového mléka, manga 
a sirupu z agáve, který díky své 
vydatnosti zvládne zaskočit 
roli menšího oběda.

Špatně na tom nebyly ani 
další dva nápoje, které jsem si 
ještě objednal. Čepovaný dva-
náctistupňový Staropramen 
a espreso měly sice hotelovou 
cenovku, ale naštěstí i nad-
standardní kvalitu. 

Pro pivní fajnšmekry je 
navíc přichystáno 11 lahvových 
speciálů. A pokud preferujete 
víno, můžete mimo jiné okusit 
produkci kalifornských vinař-
ství Francis Ford Coppola, Gal-
lo Family či Robert Mondavi. 

Hezčí poHled
Nutno podotknout, že součas-
ný interiér hotelové restau-
race, jež nabízí skvělé zázemí 
pro nerušenou pracovní 

schůzku v centru hektického 
Anděla, působí trochu neosob-
ně. Vedení si je toho vědo-
mo, a proto plánuje vnitřní 
prostory zintimnit a zmoder-
nizovat s důrazem na „fitness“ 
koncept podniku. 

Ať už dbáte na svou figuru 
jako hollywoodské hvězdy 
nebo se prostě nechcete 
po obědě vracet zpátky 
do kanceláře s těžkým bři-
chem, určitě oscar’s brasserii 
vyzkoušejte. Avšak pozor, 
i zde se dá krásně přejíst. Ač 
jsem ochutnával jen poloviční 
porce, vzhledem k jejich počtu 
jsem musel jet cestou domů 
téměř krokem a na nejlehčí 
převod.

Z nabídky zdravějších či 
méně zdravých snídaní, které 
v oscar’s podávají celý den, 
jsem si dobře vybral vejce 
Benedikt. Ta sice nebyla bio, 
ale až polovina surovin ve sní-
daňovém menu prý pochází 
z ekologického zemědělství. 
 
víTězové a poražení
Při čekání na další chod 
– grilovaný tempeh se zele-
ninovým ragú s tofu – jsem 
sledoval němé hollywoodské 
grotesky promítané na plát-

no nad barem. Pod vlivem 
filmové tematiky jsem pak 
musel jídlu, v němž sójovým 
produktům velmi dobře asis-
tovaly cibulka, mrkev, špenát, 
avokádové pyré a pečený 
chřest s rajčátky, udělit cenu 
za vizuální a chuťové efekty.

Z dezertů nezklamal fondán 
z tmavé čokolády s vanilko-
vou zmrzlinou a malinovým 
coulis. Rozpačitý jsem však 
byl z veganského meruňkové-
ho koláče, jenž mě při výběru 
ze tří nabízených sladkostí 

ODTUČNĚNÉ MENU. Oscar’s 
brasserie se vydala cestou  
lehčích a zdravějších pokrmů
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POŠLI 
PUSU DÁL

Zapojte se s časopisem Moje psychologie 
a Marks & Spencer v říjnu do celosvětového 
boje proti rakovině prsu a podpory 

nemocných žen! Pomozte šířit povědomí o této 
nemoci a důležitosti preventivního vyšetření.
 
Namalujte si rty narůžovo, vyfoťte se a svoji  
fotku dejte na Facebook Mojí psychologie. 
Všechny fotky budou zařazeny do galerie, v níž 
můžete hlasovat. Autory s nejvyšším počtem  
hlasůodměníme vouchery na nákup  
oblečení Marks & Spencer. 

facebook.com/mojepsychologie
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2015ŘÍJEN

SAMY!
NEJSTE

UŽ POTŘETÍ PODPORUJEME ŽENY 
NEMOCNÉ RAKOVINOU PRSU

Dana Batulková
„Překonat  

strach vždycky  
stojí za to.“

JAK SE MĚNÍME 
KVŮLI MUŽŮM?

Proč lžeme
na Facebooku? 
Odhalte pravdu 
o svých přátelích 

A VYHRAJ VOUCHERY NA NÁKUP 
OBLEČENÍ MARKS&SPENCER!

A151010617� inzerce

 www.e15.cz | 21 |lidé
marTina kučová
PwC  
Česká republika

Stejně jako její 
kolega Jan Musil 
se stala ředitel-
kou v oddělení 
auditorských služeb. 
Oba mají více než deset let zkušenos-
tí v oblasti auditu pro společnosti 
vykazující výsledky podle českých 
i mezinárodních účetních standardů. 
Ve své nové roli se oba zaměří na roz-
voj služeb pro společnosti v soukro-
mém vlastnictví a ve veřejném sek-
toru. Vedle auditu finančních výkazů 
má Martina Kučová také rozsáhlé 
zkušenosti s finančním výkaznictvím 
a řízením změn podnikových proce-
sů, které nabyla při působení v pozici 
finanční analytičky či finanční ředi-
telky v Česku a Kanadě. 
Jan Musil vede auditorské týmy 
v klíčových zakázkách pro české 
společnosti, významné nadnárodní 
korporace i státní podniky v řadě 
odvětví (energetika, internet a ho-
telnictví). Před příchodem do PwC 
v roce 2003 působil především 
v telekomunikačním sektoru. Účast-
nil se řady projektů zaměřených 
na strukturování skupin společností, 
podnikových přeměn a ekonomic-

kého poradenství. Je členem britské 
Asociace certifikovaných účetních.

peTr Huk
CMS

V pozici senior-
ního advokáta 
posílil v pražské 
kanceláři tým 
zabývající se právem 
nemovitostí a výstavby. Má více než 
osm let zkušeností. Zabývá se pře-
devším poradenstvím v komplex-
ních realitních transakcích. Dosud 
působil v advokátní kanceláři White 
& Case. Je absolventem Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty 
mezinárodních vztahů na VŠE v Pra-
ze. Členem advokátní komory se stal 
v roce 2010. 

Blanka vačkova
JLL

Stala se vedoucí 
týmu průzkumu 
trhu. Má více 
než 15 let zku-
šeností z českého 
i slovenského realitního trhu. Do JLL 
nastoupila v roce 1997 a její hlavní 

zodpovědností se stal průzkum trhu 
a poradenské služby v rámci České 
republiky a Slovenska. Mezi léty 
1999 a 2003 se věnovala také oceňo-
vání nemovitostí, a to jak jednotli-
vých projektů, tak celých portfolií 
v České republice a na Slovensku. 
Od roku 2009 se jako senior analytič-
ka týmu JLL soustředila především 
na industriální a logistické nemovi-
tosti. V posledních letech rozšířila 
svou specializaci také o maloob-
chodní a rezidenční nemovitosti. 
Vystudovala Karlovu univerzitu 
v Praze. 

kaTeřina  
krásová
Hypoteční banka 

Nastoupila 
na místo ředi-
telky marketingu. 
V Hypoteční bance již před třemi 
lety působila jako tisková mluvčí. 
Pracovní zkušenosti začala získávat 
v Direct Pojišťovně – nejprve jako 
risk management coordinator, poté 
v pozici tiskové mluvčí a PR mana-
žerky. Následně pracovala jako tis-
ková mluvčí Hypoteční banky, pozici 
manažerky komunikace a tiskové 
mluvčí pak vykonávala i na dosud 

posledním působišti v Plzeňském 
Prazdroji. Absolvovala magisterské 
studium Marketingové komunikace 
se zaměřením na PR na Vysoké škole 
finanční a správní v Praze. 

david slánský
KPMG  
Česká republika

Byl jmenován 
partnerem 
v oddělení Mana-
gement Consulting. 
Do KPMG nastoupil v roce 2008 a vy-
budoval zde tým business intelligen-
ce a data & analytics, který pracuje 
na významných projektech v Česku 
i zahraničí. Je členem globálního 
týmu poradenské sítě zaměřeného 
na datovou analytiku. Vystudoval 
Fakultu informatiky a statistiky 
na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a Právnickou fakultu na Masary-
kově univerzitě v Brně. Po studiích 
působil ve společnostech Logica 
a Adastra.

Změnilo se něco ve vaší společnosti?
Pište nám na lide@e15.cz
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NáCviK. 
Indické letectvo zítra 
oslaví po třiaosmde-
sáté svůj den, a tak 
přípravy na slavnost-
ní přehlídku vrcholí. 
Fotograf však včera 
přistihl posádku 
letecké základny 
v Hindonu na okraji 
Nového Dillí, že 
věru má ještě co 
dolaďovat.

n Botanici a aktivisté 
skupiny Grassroots 
Cactivism věří, že 
našli recept na zadr-
žování vláhy ve stále 
sušší Kalifornii. Čeká 
se však na ochotného 
investora. 

Marek Schwarzmann

Americký stát Kalifornie trpí 
v posledních letech rekord-
ními suchy. A to jak v letních 
obdobích, kdy minimálně 
pršelo, tak i ve zpravidla na 
vlhkost bohatých zimách, 

kdy i málo sněžilo. Objem 
sněhu, respektive v něm 
uložených vodních zásob 
v pohoří Sierra Nevada, se 
podle tamních klimatologů 
pohybuje na pětisetletém 
minimu a podle oficiálních 
vládních záznamů byl rok 
2014 třetí nejsušší za posled-
ních 119 let. 

Na otázku, jak vodu v Ka-
lifornii udržet, odpovídají 
ekologové jasně: opuncie. Za 
nápadem s pěstováním této 
kaktusovité rostliny stojí 
skupina botaniků a aktivis-
tů sdružených ve skupině 
Grassroots Cactivism (kak-
tusový aktivismus), kteří se 

prezentovali v soutěži webu 
Archinect.com.

„Kaktusové farmy nevyža-
dují náročná technologická 
řešení ke své obsluze, přesto 
mohou mít až revoluční vliv 
na stávající systém nakládá-

ní Kalifornie s vodou,“ tvrdí 
původce nápadu Ali Chen, 
který je původně grafickým 
designérem. 

Opuncie si vodu, kterou 
přijímá, velmi dobře filtruje, 
podle Chena navíc plodí 
chutné ovoce, které se dá 
využít v gastronomii jak 
v surové podobě, tak třeba 
k lisování džusů či výrobě 
džemů a jiných pochutin. 
Stonky opuncie jsou již nyní 
v mnoha zemích využívány 
jako krmivo pro dobytek.

„Opuncii se bude dařit 
kdekoli v Kalifornii, ideální 
by však bylo takové farmy 
umístit poblíž stávajících 

vodních rezervoárů, aby 
v případě potřeby bylo 
snadné z nich vodu vylisovat 
a rovnou vypustit do oběhu,“ 
doplnil Chen. 

Byť se nápad s kaktusy 
může zdát jako geniální, 
má to zatím háček – Chen 
a jeho skupina zatím nemají 
prostředky. Ve výše zmíněné 
soutěži sice vyhráli svoji 
kategorii, byla to ale speku-
lativní kategorie – v blízké 
budoucnosti tedy nelze 
očekávat, že by se Kalifornie 
zazelenala kaktusovými far-
mami. Pokud se tedy nena-
jde nějaký ochotný investor, 
kterého už sucho ničí.

...opuncie může spasit Kalifornii
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