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Praha uvažuje o vlastní 
nemocnici
Nezastavěné pozemky 
u konečné stanice metra 
Letňany lákají ke stále 
novým nápadům k využití. 
Nové vedení hlavního měs-
ta by zde chtělo postavit 
rezidenční čtvrť a nové 
zdravotnické zařízení. 
 str. 2

Pražské chlebíčkárny 
mění majitele
Restart brandu, který se 
má vrátit ke kořenům. To 
je hlavní plán nového uži-
vatele značky Jan Paukert. 
Karlínské bistro včetně 
práva k užívání ochranné 
známky dosud vlastnila 
skupina Natland.   str. 4

Evropští lékárníci  
spojili síly
Středoevropští provozo-
vatelé lékárenských sítí 
se rozhodli spojit proti 
hrozící regulaci, která 
by vlastnictví lékáren 
přenesla na samotné 
lékárníky. Ve čtvrtek tak 
vznikla evropská federace 
lékárenských sítí EFPC, je-
jíž součástí jsou řetězcové 
asociace z Česka, Maďar-
ska a Slovenska.  str. 6

Krátce

Ve všech živlech
Působil v F1 či letecké Red Bull 
Air Race. Manažer Pavel Turek 
sadu živlů dokončil  
svým angažmá  
v jachtařském seriálu  
SailGP.
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DUŠAN KÜTNER:

Dávám do novin fotku ze 
„subprovinčního“ čínského 
města Čching-tao. Subpro-
vinční znamená, že v něm žije 
pouhých sedm milionů lidí.

twitter.com/e15news

Právě v prodeji

Nej bohatší 
Češi 
a Slováci: 
kdo pro ně 
pracuje  
a jací jsou 
šéfové?
Děti 
miliar dářů 
propadly 
parkuru.
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Jak se vyznat 
v dluhopisech
Jen loni v Česku firmy vydaly 34 bondových emisí 
v objemu přes 31,1 miliardy korun. Pro snazší orientaci 
na trhu dluhopisů proto J&T Banka ve spolupráci 
s deníkem E15 vypracovala první český ukazatel 
korporátních dluhopisů – J&T Bond Index.  
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Premiér
trvá na nové 

vládní čtvrti za

10
miliard, kam by se

přestěhovalo
deset tisíc
úředníků.

Kalamitní stavy
Sníh ochromil mnoho míst v Česku a připra-
vil obyvatelům některých měst a vsí nelehké 
chvíle. Jednou z takových lokalit je i  Jablonec 
nad Nisou, kde ho během krátké doby napad-
lo přes půl metru a tamní magistrát musel 
vyhlásit kalamitní stav. Vážnost situace podtrhl 
i fakt, že se do akce s odklízením bílé pokrývky 
museli zapojit i vězni, aby pomohli protento-
krát opravdu zaskočeným silničářům. A podle 
předpovědí má být ještě hůře. Tak snad máme 
dostatek vězňů.

Nadměrný příval hloupých, urážlivých 
a xenofobních příspěvků je častou ukázkou 
diskutujících Čechů na internetu. Nový prů-
zkum však ukázal, že téměř polovina obyvatel 
Česka přispívá na charitu a známý ubytovací 
portál Booking.com dokonce zařadil Česko mezi 
nejpohostinnější země světa. Možná je to slabá 
náplast na nevychovanost některých z nás, ale 
potěší to.

Kalamitní stav vznikl i v kanalizaci v anglic-
kém pobřežním městě Sidmouth. Vytvořila se 
v ní obrovská hrouda ze směsi použitých tuků 
z fast foodů, použitých ubrousků a hygienických 
potřeb a dalších odpadků, která ji dokonale 
ucpala. Podle agentury Reuters měří více než 
šedesát metrů, což je skoro stejně jako dopravní 
letadlo Boeing 747, a dokonce více, než měří 
šikmá věž v Pise. Najednou ta česká sněhová 
nadílka nevypadá až tak špatně.

n Vláda se přetahuje 
s vedením hlavního města 
o pozemky v Letňanech. 
Místo úřednické čtvrti, 
kterou chce vláda, by si 
tam pražský primátor 
Zdeněk Hřib (Piráti) před-
stavoval moderní kliniku.

Nguyen Thuong Ly

Nezastavěné pozemky u ko-
nečné stanice metra Letňany 
lákají ke stále novým nápadům 
k využití. Nové vedení hlavního 
města by zde chtělo postavit rezi-
denční čtvrť a nové zdravotnické 
zařízení.

„Náš záměr je tam vystavět 
novou moderní severní nemoc-
nici, která by Pražanům přinesla 
zdravotnictví na úrovni. Na rozdíl 
od toho stávajícího systému pavi-
lonových nemocnic, který neod-
povídá stávajícím potřebám,“ řekl 
pražský primátor Zdeněk Hřib. 
Stavba nové nemocnice o tisíci 
lůžkách podle něj vyjde zhruba 
na 8,5 miliardy.

Návrh metropolitního plánu 
počítá s novou výstavbou na úze-

mí mezi stanicí metra Letňany, 
veletržním areálem a letištěm 
Letňany. Nyní se tam nacházejí 
pole. Premiér Andrej Babiš (ANO) 
má však o pozemcích, které patří 
magistrátu, jiné představy.

„Pro nás je klíčové zde mít 
administrativní centrum,“ 
uvedl premiér, který tak stále 
trvá na rozsáhlé čtvrti za deset 
miliard, kam by se přestě-
hovalo na deset tisíc 
státních úředníků 
z několika minis-
terstev.

To však Hřib 
opakovaně od- 
mítl. „Podle nás 
není vhodné v Pra-
ze stavět úřednické 
ghetto. Vytváření 
monotematických 
čtvrtí obecně zvyšuje ná-
roky na dopravu ve městě a to 
není něco, co bychom chtěli,“ řekl 
primátor po jednání s Babišem.

Babiš nicméně zvyšuje na vede-
ní metropole tlak. Praha má totiž 
zájem o 154 budov a pozemků, 
které na území hlavního města 
vlastní stát. Obě strany nyní 
jednají, za co by se daly nemovi-
tosti směnit. Podle radního pro 

majetek Jana Chabra (TOP 09) je 
Babiš ochoten spolupracovat, klí-
čovou podmínkou je však směna 
pozemků v Letňanech. „Pakliže 
by se daná směna nerealizovala, 
je zřejmé, že dojde k zásadnímu 
přehodnocení vztahů a plnění 
žádostí Prahy,“ uvedl Chabr.

Hřibův záměr postavit v Letňa-
nech nemocnici nemá podporu 

ministra zdravotnictví 
Adama Vojtěcha 

(ANO). „Není na-
místě navyšovat 
stávající kapacity 
v Praze. Měli 
bychom spíše vést 
debatu o tom, 
jestli nenahradit 

některý ze stávají-
cích nemocničních 

areálů novým mono-
blokem,“ uvedl.

Nápad kritizuje i opoziční 
poslanec, exprimátor Prahy 
a lékař Bohuslav Svoboda (ODS). 
„Postavit samostatnou nemocnici 
v této oblasti nepovažuji za věc, 
která by byla ku prospěchu Prahy 
a byla ekonomicky a zdravotnicky 
smysluplná,“ řekl Svoboda, podle 
kterého je kapacita pražských 
nemocnic dostatečná. Více E15.cz

Praha spřádá plány 
na novou nemocnici

Zápisník  
Jiřího Frydlewicze

Protagonisté dne

Ivo LUHAN

SOUDNÍ EXEKUTOR

Gianfranco COIZZA

ŠÉFKUCHAŘ

Bernhard MAIER

ŠÉF ŠKODY AUTO

Ani přes šestihodinovou snahu 
se mu nepodařilo vyklidit celou 
budovu na pražském Žižkově, v níž 
neoprávnění sídlí centrum Klinika.    

                                                 str. 3

Společně s firmou Emity Group 
koupil od skupiny Natland značku 
občerstvení Jan Paukert s cílem 
obnovit slávu brandu s více než 
stoletou tradicí.                       str. 4

Automobilka dodala loni svým 
zákazníkům přes milion a čtvrt 
vozidel a dosáhla tak nejlepšího 
výsledku v dlouhé historii firmy.

                                                  str. 6

Pražský okruh

Vnější okruh hlavního města 
spadá pod ministerstvo dopravy, 
které nyní chce začít spolu 
s vedením Prahy vykupovat 
pozemky pro část 511 mezi 
Běchovicemi a dálnicí D11.

Nemocnice

Ministerstvo zdravotnictví počítá 
s investicemi do pražských 
nemocnic. Stomilionové 
investice by se měly týkat 
Nemocnice Na Bulovce nebo 
porodnice Apolinář.

Železnice

Vedení Prahy se shodlo s vládou Andreje Babiše (ANO), že je potřeba postavit železniční 
spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno. Práce na projektu již začaly, stavba může 
vyjít na více než 30 miliard. Kromě toho chce stát modernizovat železniční tratě mezi 
pražským hlavním nádražím a Hostivaří.

Kriminalistický ústav

Ministr vnitra Jan Hamáček 
(ČSSD) by chtěl postavit 
v Praze-Zbraslavi nový 
areál pro Kriminalistický 
ústav. Budova by měla vyjít 
na 3,5 miliardy korun.

Hasičská stanice

V pražských Holešovicích by 
měla podle návrhu ministerstva 
vnitra vyrůst nová hasičská 
stanice za 350 milionů 
korun.

Kde by mohl stát v Praze investovat

https://www.e15.cz/domaci/babis-s-hribem-se-pretahuji-o-pozemky-v-letnanech-praha-by-zde-chtela-nemocnici-za-8-5-miliardy-1355276


Sněmovní bezpečnostní výbor se usnesl, že Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost řádně plní své povinnosti. 
Konstatoval, že vnímá varování před vážnou hrozbou související 
s nástupem sítí 5G. Vyzval dotčené orgány, aby ve svém 
rozhodování zohlednily předvánoční bezpečnostní varování úřadu.

Kybernetický bezpečnostní 
úřad našel zastání

Soudní exekutor zahájil vče-
ra v Jeseniově ulici v Pra- 
ze 3 vyklízení budovy, kterou 
neoprávněně využívají lidé 
z Autonomního sociálního 
centra Klinika. Ani po dvou 
jím daných termínech 
k opuštění budovy, kterou 
vlastní Správa železniční 
dopravní cesty, ale aktivisté 
neodešli a zůstali v přízemí 
přední části domu.

Jeho zadní křídlo a prv-
ní patro specializovaná 
firma už zajistila. Exekutor 
odpoledne po šesti hodinách 
vyklízení ukončil, do objek-
tu se vrátí dnes dopoledne. 
Kolik aktivistů v budově 
zůstalo, se neví. Podle jedno-
ho z jejich zástupců Jakuba 
Orta jich kolem poledne bylo 
několik desítek.

Policisté na místě nezasa-
hovali, exekutor Ivo Luhan 
je k asistenci při vyklízení 
budovy zatím nepovolal. 
Ráno si ale vyžádal jejich 
přítomnost, protože byl, jak 
řekl, napaden. Dnes chce 

exekutor vyhodnotit, jestli 
požádá o pomoc bezpečnost-
ní službu nebo policii, řekl.

Aktivisté odmítají z ob-
jektu odejít, protože nevidí 
důvod, proč by Klinika měla 
zaniknout. Rekonstrukce, 
kterou SŽDC plánuje, podle 
nich navíc nezačne ještě 
nejméně rok a objekt bude 
dál chátrat.

První opravy budovy, 
ve které hrozí řada bezpeč-
nostních rizik, chce ale SŽDC 
podle včerejšího vyjádření 
jejích zástupců zahájit hned 
po jejím vyklizení. Správa 
současně připravuje soutěž 
na vyhlášení rekonstrukce, 
která bude čekat na stavební 
povolení. Do té doby se bude 
starat o údržbu nemovitosti. 
Do opravené budovy pak 
chce SŽDC přesunout část 
svých zaměstnanců.

Včerejšímu zahájení 
exekuce objektu předcházel 
happening, který na protest 
proti ní uspořádali aktivisté 
z Kliniky. /čtk/   NÁZORY str. 10

n Ministr zahrani-
čí Tomáš Petříček 
(ČSSD) považuje spor 
mezi premiérem 
Andrejem Babišem 
a čínským velvyslan-
cem po schůzce s am-
basadorem za uzavře-
nou záležitost. 

Pavel Otto

Zveřejňování a interpreto-
vání obsahu neformálních 
jednání není šťastné, po-
dobná nedorozumění by se 
neměla opakovat. Po schůz-
ce s čínským velvyslancem 
Čang Ťien-minem to řekl 
ministr zahraničí Tomáš 
Petříček (ČSSD).

Diplomatická roztržka 
vznikla kvůli čínskému 
vyjádření k předvánočnímu 

setkání velvyslance s pre-
miérem Andrejem Babišem 
(ANO) a varování před tech-
nologiemi a výrobky firem 
Huawei a ZTE. 

„S panem velvyslancem 
jsme se shodli, že se chceme 
soustředit na pozitivní spo-
lupráci. Tím považuji tuto 
záležitost za uzavřenou,“ 
řekl Petříček. 

Čínský diplomat s médii 
po schůzce nemluvil, zdů- 
vodnil to časovou tísní. 
Ministr mu doporučil, aby 
zastupitelský úřad stáhl 
příspěvek z Facebooku. Po-
dle něj by to bylo významné 
gesto.

Podle Petříčka musí česká 
vláda zamezit tomu, aby 
případné napadení infor-
mační infrastruktury mělo 
dopad na bezpečnost a fun-
gování České republiky jako 
suverénního státu. To je 

důvod fungování Národního 
úřadu pro kybernetickou 
a informační bezpečnost, 
který v prosinci vydal varo-
vání před výrobky čínských 
firem. „Vláda toto varo-
vání bere vážně,“ podotkl 
ministr.

S velvyslancem se sešel 
i šéf Senátu Jaroslav Kubera 
(ODS). Podle něj čínský 
představitel uznal, že byla 
chyba se k jednání s Babi-
šem vyjadřovat.

„On to komentoval větou, 
že oba s premiérem udělali 
chybu v tom smyslu, že mís-
to aby ten požár hasili, tak 
ještě přilévali olej do ohně,“ 
uvedl Kubera.

Babiš to odmítl. „Ne-
chápu, jakou chybu bych 
udělal. Není ve zvyku, že by 
velvyslanec komunikoval 
schůzky s členy vlády, to se 
nikdy nestalo,“ řekl.

Čínská ambasáda po pro-
sincovém setkání Babiše 
s velvyslancem napsala, 
že varování před čínskými 
technologiemi se „nezaklá-
dá na skutečnosti“ a že „čín-
ská strana bere na vědomí 
úsilí české vlády o nápravu 
příslušných chyb“. Babiš 
pak minulou neděli reagoval 
slovy, že velvyslanec lže. 

ŠEST HODIN. O převzetí budovy na pražském Žižkově, v níž 
pátým rokem sídlí komunitní centrum Klinika, exekutor usiloval 
šest hodin. Podařilo se mu to jen u zadního křídla a prvního patra 
objektu. Pokračovat bude dnes dopoledne.
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Na nové kotle dá stát 
přes tři miliardy
Ministerstvo životního 
prostředí vyčlení ve třetí 
výzvě 3,125 miliardy korun 
na výměnu dalších až 
30 tisíc kotlů na tuhá paliva 
v programu takzvaných 
kotlíkových dotací. Poprvé 
je nebude možné využít 
na kotle umožňující spa-
lování uhlí. Podporována 
budou zařízení na biomasu 
s ruční i automatickou 
dodávkou paliva, tepelná 
čerpadla a plynové konden-
zační kotle. 

Toman chce zrychlit 
novelu lesního zákona
Ministerstvo zemědělství 
chystá novelu zákona, 

která by umožnila lesníkům 
výrazně efektivnější zásahy 
v napadených lesích než 
dosud. Podle ministra Miro-
slava Tomana (ČSSD) je sna-
ha, aby začala platit od jara. 
„Klasickou legislativní 
cestou by proces trval dva 
roky, což by nemělo žádný 
smysl. Pracujeme na rychlé 

novelizaci s odbornými 
skupinami a poslanci,“ 
uvedl ministr zemědělství 
Miroslav Toman (za ČSSD).

Veletržní palác 
se dočká rekonstrukce
Národní galerie Praha 
do konce února vypíše 
mezinárodní architektonic-
kou soutěž na rekonstrukci 
Veletržního paláce. Dlouho 
plánovanou úpravou, kterou 
schválili památkáři, chce 
šéf NGP Jiří Fajt mimo jiné 
získat lepší prostory pro 
současné umění. Minister-
stvo kultury dalo na soutěž 
15 milionů korun, Fajt v ní 
osloví 12 českých i zahranič-
ních architektů, kteří mají 
s podobnou prací zkušenos-
ti. /čtk/

Krátce
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Exekutor vyklidil 
Kliniku jen zčásti

Kauza velvyslance Číny 
končí, míní Petříček

www.E15.cz | 3 |



Jiří Liebreich

Státní podnik Řízení letové-
ho provozu rozšíří prostory, 
do kterých umisťuje svých 
tisíc zaměstnanců. Více 
než půl století starý objekt 
vzdálený jen dvě stě metrů 
od hlavní centrály ŘLP 
v Jenči u Prahy 
podnik dosud 
pronajímal, 
v budoucnu 
tam vznik-
nou kancelá-
ře. Za re-
konstrukci 
zchátralého 
objektu zaplatí 
ŘLP téměř  
44 milionů společ-
nosti Hartex. Informaci 
deníku E15 potvrdil mluvčí 
ŘLP Richard Klíma.

„Jedná se o kompletní 
a první větší rekonstrukci 
objektu od jeho výstavby 
v období druhé světové 
války. Potrvá rok a její 
součástí budou veškeré in-

stalace. Původně tam byly 
čtyři byty ve velice špatném 
technickém stavu,“ řekl 
Klíma s tím, že nájemníci 
se už vystěhovali.

Objekt leží v areálu  
IATCC Praha, kam se 
podnik přestěhoval v roce 

2007. Stavba komplexu, 
v němž se kromě 

pracoviště řízení 
letového pro-

vozu nachází 
technické 
a administra-
tivní zázemí, 
stála v té 

době 1,2 mi- 
liardy korun. 

Dalších 2,3 mi-
liardy si vyžádalo 

technické vybavení 
budovy vzdálené přibližně 
šest kilometrů od ruzyň-
ského letiště.

Z posledních zveřejně-
ných výsledků vyplývá, že 
státní podnik v roce 2017 
zvýšil hrubý zisk o pět mi- 
lionů na 484 milionů korun.

| 4 | BYZNYS

Do rekonstrukce  
zchátralého objektu  
u své centrály v Jenči 

u Prahy vloží ŘLP

44
milionů korun.
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n Společnost Emity 
Group a šéfkuchař 
Gianfranco Coizza 
koupili koncept bister 
Jan Paukert. Bistro 
Sisters založené gast-
ronomickou novinář-
kou Hanou Michopulu 
bude provozovat 
skupina Together 
Restaurants. 

Štěpán Bruner

Restart brandu, který se 
má vrátit ke kořenům. To je 
hlavní plán nového uživatele 
značky Jan Paukert. Kar-
línské bistro včetně práva 
k užívání ochranné známky 
dosud vlastnila skupina Nat- 
land. Nyní se nový vlastník, 
šéfkuchař Gianfranco Coizza 
a společnost Emity Group, 
zaměří na tradiční lahůdkář-
ství stejně jako Jan Paukert 
před více než sto lety.

„V prvním roce se soustře-
díme na naše bistro, chystá-
me i architektonické změny. 
V dalších letech plánujeme 
vybudovat síť lahůdkářství 
Jan Paukert v Praze a dal-

ších městech,“ řekl Coizza. 
Karlínské bistro každopádně 
zůstane jediným, které pone-
se Paukertovo jméno. „Bude 
to taková testovací laboratoř 
chutí, které potom nabídne-
me v našich lahůdkářstvích,“ 
popsal Coizza. Firma chce 
do budoucna rozšířit také 
cateringové 
služby. 

Cenu 
nechtěla ani 
jedna ze stran 
komentovat. 
Podle Coizzy 
většinu financí 
do společné-
ho projektu 
přinesla Emity. 
Představite-
lé původně 
developerské 
společnosti na dotazy deníku 
E15 nereagovali. „Známe 
se z jednoho dřívějšího 
projektu. Do gastronomie se 
rozhodli investovat i proto, 
že je to pro ně hobby,“ uvedl 
Coizza.

O značku Jan Paukert se 
podle Natlandu ucházelo více 
zájemců. „Teprve Gianfranco 
Coizza a Emity Group ale při-
šli s nabídkou, která splňo-
vala všechny naše představy, 

nejen finanční, ale i s ohle-
dem na další rozvoj koncep-
tu,“ uvedl vedoucí partner 
Natlandu Tomáš Raška.

Rozvoj cateringových slu-
žeb pravděpodobně chystá 
i bistro Sisters. Podle zakla-
datelky, někdejší gastrono-
mické novinářky Hany Mi-

chopulu, která 
prodej bistra 
oznámila 
na sociálních 
sítích, čekají 
původně ro-
dinný koncept 
velké změny. 
„Dostane 
mnohem větší 
křídla díky 
cateringové 
divizi a cuk-
rárně,“ uvedla 

na sociálních sítích. 
Na dotazy deníku E15 však 

ani Michopulu, ani zástupce 
skupiny Together Restau-
rant, kteří se stali novými 
vlastníky, nereagovali.  
Do sítě Together Restaurants 
vlastněné podnikateli Davi-
dem Petříkem a Viktorem 
Kaplanem patří například 
Vinohradský parlament, 
Sia restaurant nebo výrobce 
zákusků Cukrář Skála.

Pražské chlebíčkárny 
mění majitele

KARLÍNSKÉ BISTRO. Tento podnik jako jediné bistro ponese Paukertovo jméno. Stane se „testovací 
laboratoří chutí“ pro další provozovny v síti lahůdkářství, která přibude v příštích letech. 
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O značku Jan 
Paukert usilovalo 
více zájemců, 
ale představy 
Natlandu splnil až 
šéfkuchař Coizza 
a skupina Emity.

Opravou za desítky 
milionů získá ŘLP 
nové kanceláře

Výběr mýta dosáhl 
rekordního objemu
Kamiony loni zaplatily 
na mýtu historicky nejvyšší 
sumu 10,8 miliardy korun, 
meziročně o téměř čtyři 
procenta více. Vyplývá to ze 
statistik správce mýtného 
systému Kapsch. Za dva-
náct let fungování mýtného 
systému tak stát vybral 
přes 98,7 miliardy korun. 
Na konci roku nahradí 
rakouskou firmu v roli 
provozovatele mýtného sys-
tému konsorcium Czech-
Toll/SkyToll. 

Řetězec OBI zvýšil  
zisk o desetinu
Hobbymarketům OBI v Čes-
ku v roce 2017 klesly tržby 
o procento na 6,13 miliardy 
korun, zisk německého 
obchodního řetězce vzrostl 
o jedenáct procent na  
399 milionů korun. OBI 
provozuje v Česku 33 hob- 
bymarketů.

ČSA vydělaly přes čtvrt 
miliardy korun
České aerolinie vykázaly 
v roce 2017 zisk 267 mi- 
lionů korun, meziročně 
o 9,7 procenta více. Tržby 
stouply na devět miliard 
korun, což je zlepšení o víc 
než miliardu. Počet ces-
tujících meziročně stoupl 
o sedm procent na  
2,9 milionu lidí.

Nejvíce přidáno 
dostanou lidé ve výrobě
Firmy plánují letos přidat 
lidem ve výrobě v průměru  
6,2 procenta, zatímco tech-
nicko-hospodářští pracovní-
ci si polepší o 4,8 procenta. 
I přes růst výdělků trápí 
firmy velký odliv zaměst-
nanců. Více než pětiprocent-
ní růst mezd na dělnických 
pozicích chystají dvě z pěti 
firem. Vyplývá to ze mzdové-
ho průzkumu Česko-němec-
ké obchodní a průmyslové 
komory. /čtk/

Krátce
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n V Česku vzniklo 
evropské sdružení 
lékárenských řetězců, 
jehož cílem je bránit 
tomu, aby lékárny 
přešly do rukou lékár-
níků.

Ondřej Souček

Středoevropští provozova-
telé lékárenských sítí se roz-
hodli spojit proti stále častěji 
diskutované regulaci, která 
by vlastnictví lékáren pře-
nesla na samotné lékárníky. 
Ve čtvrtek tak vznikla evrop-
ská federace lékárenských 
sítí EFPC, jejíž součástí jsou 
řetězcové asociace z Česka, 
Maďarska a Slovenska.

„Princip lékárny lékární-
kům nemá obdobu v žádném 
oboru, jednoznačně přitom 
prospívá jen úzké skupině, 
tedy lékárníkům, kteří už 
dnes lékárny vlastní a regula-
cí si chtějí ochránit svůj byz-

nys,“ okomentoval hrozbu 
kolektivní změny vlastnictví 
lékáren Daniel Horák, před-
seda Asociace provozovatelů 
lékárenských sítí, kam patří 
například řetězce Dr.MAX 
nebo Benu.

Zatímco na Slovensku se 
model přenesení vlastnic-
tví do rukou 
lékárníků na-
konec zastavil, 
v Maďarsku už 
byl zaveden. 
V praxi je to 
tak, že lékárník 
musí mít v lé-
kárně nejméně 
51procentní 
podíl. „Regula-
ce navíc platila 
nejen pro nové, 
ale i starší lé-
kárny, jednalo 
se tak de facto o vyvlastnění, 
aniž by k tomu měla vláda 
podporu samotných lékár-
níků,“ upozorňuje výkonný 
ředitel APLS Josef Vaníček. 
Evropská komise proto 
podle něho proti Maďarsku 

zahájila proces takzvaného 
infringementu, který má při-
mět členské státy k dodržo-
vání standardních unijních 
pravidel.

Prezident České lékárnické 
komory Lubomír Chudoba 
ale připomíná, že ve většině 
západních zemí výhradní 

vlastnictví 
lékáren lékár-
níky funguje 
mnoho dese-
tiletí a má své 
opodstatnění. 
„V případě, že 
lékárník není 
většinovým 
vlastníkem 
lékárny, 
nemá šanci 
nést osobní 
odpovědnost 
za svobodný 

a odborný výkon profese 
výhradně ve prospěch pa- 
cientů. I proto část zemí 
bývalé střední a východní 
Evropy začíná opět lékáren-
ský trh důsledně regulovat,“ 
míní Chudoba. 

| 6 | BYZNYS

Státy regulují 
lékárny kvůli riziku 
jejich obchodního 
propojení 
s nadnárodními 
distribučními 
firmami.
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Boj o vlastnictví lékáren přiostřuje

Podle něho se tak děje proto, 
že si státy uvědomily riziko 
obchodního propojení lékáren 
s nadnárodními distribučními 
firmami. „Tento vztah pak 
diktuje sortiment a ceny léků 
v zemi. A to především podle 
toho, jak velké finanční bonusy 
od výrobce řetězec dostane,“ 
doplňuje Chudoba. Sám zákon 
je podle něho připravený, 
regulace by se měla podobat 
maďarské. Přiznává ale, že 
norma nemá podporu politiků. 

Evropská federace lékáren-
ských sítí chce v budoucnu 
spolupracovat i s dalšími 
evropskými národními 
asociacemi. Do roku 2020 by 
chtěla mít federace alespoň 
osm členů. Přibýt mají státy, 
jako jsou Polsko, Estonsko, 
Litva, Polsko, Rumunsko 
nebo Srbsko. Do čela nově 
vzniklé federace se postavil 
bývalý šéf Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv Zdeněk 
Blahuta.

NESOUHLAS. Proti principu lékárny lékárníkům se staví Asociace 
provozovatelů lékárenských sítí, kam patří i řetězce Dr.MAX nebo Benu.
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n Největší tuzemská 
automobilka už pátý 
rok vyrobila více než 
jeden milion aut.

Společnost Škoda Auto loni 
dodala svým zákazníkům 
na celém světě 1,25 milionu 
vozů, meziročně o 4,4 pro- 
centa více. Byl to vůbec nej- 
úspěšnější rok v historii fir-
my a pátý po sobě, ve kterém 
automobilka dodala více než 
milion vozů. 

Řada modelů ale i přes cel-
kový růst dodávek vykazuje 
meziroční pokles. Nejvíce 
poklesly prodeje modelu Ra-
pid, který ale letos nahradí 
nový model Scala. 

Kromě rapidu klesly také 
dodávky modelů Octavia, Fa-
bia a Superb. Nárůst naopak 
nastal u modelu Kodiaq, kde 
prodeje meziročně vzrostly 
o 49,3 procenta na 149,2 ti- 
síce vozů. Nárůst prodejů 
o 5,5 procenta vykazuje také 

Škoda Auto dodala 
rekordní počet aut

nejmenší automobil značky 
citigo.

Na domácím trhu Ško-
dě Auto meziročně klesly 
dodávky aut o 1,5 procenta 
na 93,6 tisíce vozů. V Němec-
ku, na svém druhém největ-
ším trhu, si Škoda připsala 
meziroční nárůst dodávek 
o 1,9 procenta na 176,6 tisíce 
vozů. Na největším trhu fir-
my v Číně vzrostly dodávky 
o 4,9 procenta na 341 tisíc 
vozů.

Dařilo se i mateřskému 
koncernu Škody Volkswagen. 
Odbyt hlavní značky VW 
loni stoupl o dvě desetiny 
procenta na rekordních 6,24 
milionu vozů. Růst tržeb v Již-
ní Americe a Evropě vyrovná-
valy dopad nových emisních 
standardů a pokles prodeje 
v Číně. Na tomto největším 
trhu Volkswagenu  loni po-
prvé od roku 1990 klesl, a to 
o 2,1 procenta na 3,11 milionu 
aut. /čtk/   VÍCE str. 9

FIRMA GKR ZAKLÁDÁNÍ začala s opravou na dálnici D1 mezi 
Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde je zhruba čtyřicetime-
trová dutina. Díry pod komunikací vznikly chybou původního 
zhotovitele modernizace, s nímž Ředitelství silnic a dálnic loni 
v prosinci ukončilo spolupráci. Po sanaci za zhruba devět mi- 
lionů korun bude dálnice průjezdná obousměrně třemi pruhy. 

OPRAVA DĚR V DÁLNICI
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Prodej nových osobních vozů Škoda (v tisících) 

 Pramen Škoda Auto

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

223,0

435,4 494,6

762,6

1055,5

1200,5

1254,7
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n Bankovní dům 
J&T Banka přichází 
na trh s ukazatelem 
J&T Bond Index, 
který bude sledovat 
výkonnost českých 
korporátních bondů. 
Jejich emise zažívají 
v posledních letech 
nevídaný rozmach.

Vladan Gallistl

V posledních letech se výraz-
ně zvýšil zájem tuzemských 
firem o vydávání dluhopisů, 
kterými financují potřebné 
investice. Jen v minulém roce 
se na českém trhu vydalo 
34 nových bondových emisí 
v objemu přes 31,1 miliardy 
korun. Kvůli rozvoji dlu-
hopisového financování 
na českém trhu proto nyní 
uvádí J&T Banka první 
český ukazatel korporátních 
dluhopisů – J&T Bond Index, 
který bude sledovat cenový 
vývoj bondů obchodovaných 
na pražské burze. Hodnoty 
indexu budou deníkem E15 
pravidelně zveřejňovány 
každý pátek na webu  
e15.cz/dluhopisy.

„V posledních pár letech se 
rozrostl domácí trh podniko-
vých dluhopisů. Jen na praž-
ské burze se obchoduje více 
než pět desítek různých 
emisí podnikových dluho-
pisů,“ uvádí hlavní ekonom 
J&T Banky Petr Sklenář a do-
dává: „Trh začíná být širší 
a ukazatel jeho vývoje začíná 
být stále žádanější.“ 

Do indexu budou zahr-
nuty jen podnikové emise 
s objemem ve výši nejméně 
200 milionů korun, které 
budou vydány v korunách. 

Musí však jít o veřejný úpis, 
ale na druhou stranu nee-
xistuje omezení emisí podle 
ratingu. Další podmínkou 
je, že s dluhopisy se musí 
obchodovat na platformě 
společnosti Bloomberg. 
„Na začátku letošního roku 
J&T Bond Index obsahoval 
44 emisí v celkovém objemu 
78 miliard korun,“ říká 
Sklenář s tím, že J&T Banka 
se podílela na uvedení de-
vatenácti emisí v celkovém 
objemu jednatřiceti miliard 
korun.

Zavedení zmíněného 
ukazatele přitom pomůže 
zejména investorům. „Index 
běžnému investorovi uka-
zuje, kam se vyvíjí domácí 
trh korporátních dluhopisů. 
Pomáhá mu proto odlišit 
vývoj jednoho dluhopisu 
či dluhopisů od jednoho 
emitenta od celkového vý-
voje trhu,“ popisuje Sklenář. 
Majitel dluhopisů konkrétní 
firmy si tak může ověřit, zda 
například růst cen bondů 
je tažený vývojem na celém 
trhu, nebo je specifický 

jen pro konkrétní společ-
nost. Index zároveň podle 
Sklenáře umožní srovnání 
dluhopisového trhu s jinými 
investicemi. 

Za zájmem tuzemských 
firem o vydání dluhopisů 
v posledních letech stálo 
několik faktorů. Peníze byly 
kvůli uvolněné politice cen-
trálních bank levné, čehož 
společnosti využily pro své 
financování. 

Kromě toho jsou pro 
firmy dluhopisy výhod-
nější oproti získání úvěru 
od banky. „Emise dluhopisů 
umožňuje bankám obsloužit 
i klienta, jehož požadavky 
financování by převyšovaly 
limity banky,“ upozorňuje 
Daniel Drahotský, ředitel 
odboru Finanční trhy J&T 
Banky. Společnosti zároveň 
podle něj hledají alterna-
tivní zdroj financování, aby 
nebyly závislé na bankách. 
„Očekáváme, že trend diver-
zifikace od čistě bankovního 
financování bude pokračo-
vat,“ doplňuje Drahotský. 
Během loňského roku podle 
něj J&T Banka umístila 
na českém a slovenském 
trhu 24 veřejných emisí 
v celkovém objemu čtyřicet 
miliard korun. 

Vývoj dluhopisového trhu bude 
sledovat index J&T Banky

Výborem neprošel kompromis o vysílání řidičů
Dopravní výbor Evropského parlamentu zamítl kom-
promisní dohodu o pravidlech pro vysílání řidičů. Podle 
české europoslankyně Martiny Dlabajové to znamená, že 
pravidla EU pro vysílání pracovníků se budou vztahovat 
také na mezinárodní silniční dopravu. 

Seat vyrobil rekordní množství aut

Španělská automobilka Seat v loňském roce vyrobila 
517 600 kusů aut, meziročně o 10,5 procenta více. V 68leté 
historii značky se jedná o rekord. Prodeje firmě rostly 
již šestým rokem v řadě. Na domácím trhu firma zaujala 
první příčku mezi prodejci. 

Mexiko se propadá do chaosu kvůli benzinu

V řadě mexických měst vládne už několik dnů chaos ko-
lem zásobování benzinem, v metropoli Mexika bylo kvůli 
tomu ve středu uzavřeno 70 procent čerpacích stanic. 
Nedostatek paliva na čerpacích stanicích souvisí se zvý-
šenou kontrolou distribuce benzinu, kterou kvůli letitým 
krádežím paliva zavedla nová mexická vláda. /čtk/

Krátce
Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,986

Čína 1 3,278

Dánsko 1 3,432

EMU 1 25,625

Chorvatsko 1 3,451

Japonsko 100 20,553

Kanada 1 16,806

Maďarsko 100 7,979

Norsko 1 2,628

Polsko 1 5,965

Rusko 100 33,179

Švédsko 1 2,505

Švýcarsko 1 22,728

Turecko 1 4,086

USA 1 22,221

Velká Británie 1 28,345

Kurzovní lístek ČNB Platnost od 10. 1. 2019

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 85,00   -1,16 % 

CETV 71,70   -1,10 % 

ČEZ 543,00   -0,64 % 

Erste Bank 787,00   -1,21 % 

Kofola 290,00   1,40 % 

KB 866,50   0,99 % 

Moneta 72,50   -0,28 % 

O2 CR 243,50   0,00 % 

Pegas 814,00   -0,73 % 

Philip Mor. ČR 14 500,00   0,28 % 

TMR 750,00 1,35 %

VIG 544,00   0,65 % 

Celkový objem (v tisících korun) 396 420

Akcie na pražské burze 10. 1. 2019
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n Východní partner-
ství, azylový systém 
EU, ale i role společen-
ství v OSN jsou hlavní-
mi tématy rumunské-
ho předsednictví.

Západní Balkán a deset let 
starý projekt Východního 
partnerství pokládá za své 
priority v zahraniční oblasti 
nastupující rumunské před-
sednictví Evropské unie. 
V den slavnostního zahá-
jení předsednictví to uvedl 
rumunský ministr zahraničí 
Teodor-Viorel Melešcanu. 
Bukurešť by také chtěla více 
zapojit unii do práce OSN.

Melešcanu rovněž ho-
vořil o reformě azylového 
systému Evropské unie. 
Podle názoru rumunského 
předsednictví by neměly 
členské země evropského 
bloku rozhodovat většino-
vým hlasováním, ačkoli ta-
kový postup unijní pravidla 
umožňují. Připomněl také, 
že některé země unie dál 
zásadním způsobem odmí-
tají jakékoli změny pravidel, 
podle nichž EU řeší azylové 
žádosti, pokud by nový 
systém obsahoval možnost 
povinného přerozdělování 
žadatelů mezi členské státy. 
„Nápad na většinové hlaso-
vání ohledně kvót se nám 
nelíbí,“ uvedl.

Bukurešť je podle ministra 
solidární se státy unie zasa-
ženými migrací. Rumunsko 
se jako jediná země z výcho-
du EU tento týden připo-
jila k řešení situace stovek 
uprchlíků na Maltě, které si 
nakonec rozdělí celkem devět 
unijních států – Rumunsko se 
rozhodlo převzít jich pět.

Debata o reformě azy-
lového systému, se kterou 
kvůli migrační krizi přišla 
Evropská komise už v roce 
2016, je mezi členskými státy 
EU dlouhodobě zablokovaná. 
Země ze středu a východu 
unie, včetně České republiky, 
odmítají aby reforma obsa-
hovala jakékoliv povinné 
přebírání migrantů. /čtk/

Rumunsko představilo 
priority předsednictví

Na trhu 
práce bude 
živo
Ministerstvo práce a soci-
álních věcí v prosincových 
statistikách z trhu práce 
potvrdilo, že loňský rok byl 
opravdu úspěšný. Počet 
volných pracovních míst 
měsíc co měsíc vylepšoval 
historické rekordy a výrazně 
přesahuje počet uchaze-
čů o zaměstnání (o téměř 
neuvěřitelných 40 procent) 
a nezaměstnanost je nejnižší 
v Evropě. Nabídka volně 
dostupné pracovní síly tak je 
již hodně omezená a do toho 
nám zpomaluje tempo růstu 
české ekonomiky. Co to pro le-
tošek pro trh práce znamená?

Nezaměstnanost již příliš 
neklesne, po sezonním očiště-
ní bude stagnovat těsně pod 
hodnotami z konce loňské-
ho roku. To ale rozhodně 
neznamená, že na trhu práce 

bude letos mrtvo. Naopak. Dá 
se očekávat, že se letos bude 
propouštět o něco více. Za-
městnavatelé jsou pod stále 
větším tlakem na své ziskové 
marže, a to i z titulu rostou-
cích mezd. V nízkomaržových 
odvětvích tak budeme svědky 
i zániku nekonkurenceschop-
ných firem. Další pracovní 
síla bude postupně uvolňo-
vána z firem, které masivně 
investují do robotizace 
a automatizace. Noví neza-
městnaní ale budou poměrně 
rychle umisťováni do odvětví 
a sektorů, kde práci nelze 
stroji nahradit. 

Není tedy důvodu se obávat 
nějakého oslabení spotře-
bitelské poptávky. Celkový 
objem mezd a platů v ekono-
mice i letos poroste, význam-
nou roli sehraje i razantní 
růst starobních důchodů. To 
vše se bude odrážet v jádrové 
inflaci. ČNB tak i letos může 
pokračovat v návratu úroko-
vých sazeb k neutrální úrov-
ni, kterou vidíme na 2,50 pro-
centa. Tempo jejich zvyšování 
ale bude pomalejší než 
vloni. První letošní krok ČNB 
podle nás učiní na únorovém 
zasedání.
Autor je hlavním ekonomem 
Komerční banky

Akcie, měny & názory

Jan Vejmělek

ZAHÁJENÍ. Rumunský ministr zahraničí Teodr-Viorel Melešcanu včera slavnostně uvedl priority 
začínajícího rumunského předsednictví Evropské unii.
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EVROPSKÁ KOMISE zahájila hloubkové vyšetřování daňových postupů Nizozemska vůči americ-
kému prodejci sportovního zboží Nike. Nizozemsko svými rozhodnutími mohlo poskytnout firmě 
nelegální výhodu a porušit pravidla o státní pomoci.  

VYŠETŘOVÁNÍ
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Jiří Liebreich

Zpomalení čínské ekonomi-
ky i obchodní válka s USA 
se citelně podepsaly na 
největším trhu s osobními 
automobily na světě. Prodej 
aut se tak v Číně snížil popr-
vé za dvacet let. Oproti roku 
2017 nakoupili spotřebitelé 
o šest procent méně aut, 
necelých 23 milionů. Potvr-
dil to Čínský svaz prodejců 
osobních automobilů, který 
očekává další stagnaci trhu. 

Nižší poptávku po autech 
s benzinovým motorem by 
prý měl kompenzovat vyšší 
zájem o elektromobily. Vý-
razně pesimističtěji vyhlížejí 
rok 2019 analytici Goldman 
Sachs, kteří předvídají sed-
miprocentní pokles trhu.

Neúspěšný rok zazna-
menala v Asii také automo-
bilka Volkswagen. Odbyt 
jejích vozů v Číně se snížil 
poprvé od roku 1990, a to 
o dvě procenta na 3,1 mili-
onu vozů. Desetiprocentní 
pokles už oznámil i americ-
ký výrobce General Motors, 
jenž zde prodal jen 3,6 mili-
onu aut. Mezi řadu dalších 
automobilek s obdobnými 
výsledky nepatří česká 
Škoda Auto. Na největším 
trhu Škody vzrostly dodáv-
ky o necelých pět procent 
na 341 tisíc vozů.

Čínská vláda již ozná-
mila plány na zavedení 
opatření, která by měla 
povzbudit domácí poptáv-
ku po automobilech.
 Více E15.cz

Čínský trh s auty 
zažil první propad 
po dvaceti letech

www.E15.cz | 9 |

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/nejvetsi-svetovy-trh-automobilu-se-po-20-letech-propadl-1355269
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Tvář dne 

 Není vhodné stavět v Praze 
úřednické ghetto. Náš záměr je mít  
v Letňanech primárně rezidenční čtvrť,

řekl po schůzce s Andrejem 
Babišem pražský primátor 
Zdeněk Hřib 
str. 2
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Tři pohledy 
na Kliniku
Exekutoři včera neúspěšně 
vyklízeli Autonomní sociální 
centrum Klinika na Žižkově. 
Objekt obsadila skupina ak-
tivistů, čímž zpočátku chtěla 
upozornit na nepoužívaný 
objekt ve vlastnictví státu. 
První rok se jim dokonce 
podařilo získat smlouvu, ale 
od roku 2016 jsou neúspěšně 
vyzýváni k vyklizení prostor. 
Na celou kauzu je možné se 
dívat ze tří pohledů.

První je právní. Aktivis-
té prohráli u všech soudů, 
a proto nemají v prostorách 
co dělat. Hlavní ideolog sku-
piny Jakub Ort k tomu řekl: 
„Fetišizace vlastnického 
práva je jeden ze základních 
problémů této společnos-
ti. My rozhodně jsme pro 
demokratizaci vlastnictví.“ 
Jen dodejme, že právo je 
minimem morálky. Je to 
možná neohrabaný, ale jedi-
ný možný způsob, jak přežít 
ve společnosti, kde žijí lidé 
s různými hodnotami a zá-
jmy. Jestli chce Ort provést 
„demokratizaci vlastnictví“, 
musí to udělat přes volby. 
Ostatně není vyloučeno, že 
se mu to, jako několika lidem 
v minulosti, povede.

Na jaře 2016 navštívil 
objekt Kliniky Andrej Babiš. 

Pro část pražských alterna-
tivců se tehdy stala Klinika 
něčím jako Mekkou, kde 
hledali odpovědi na otázky, 
které si lidé v jejich věku 
kladou. Babiš tehdy zavě-
třil a podal jim pomocnou 
ruku. Nakonec napsal 
na Facebook: „Nabízeli jsme 
mimochodem jinou budovu, 
tu ale provozovatelé Kliniky 
odmítli. Víc asi dodávat 
nemusím.“

Na celý příběh se lze 
dívat i z hlediska svobody. 
Squatting plní v některých 
případech tu pozitivní roli, 
že ukazuje na slepá místa 
systému, jako jsou právě pa-
dající a neosídlené domy. Ty 
nemusejí porušovat zákon, 
ale poškozují veřejný zájem. 
Problém s Klinikou nastal, 
když se z dočasného squatu 

stala fakticky komuna. Nic 
proti, ale proč by stát měl 
tímto způsobem dotovat ži-
votní styl určité skupiny lidí 
v produktivním věku? Proč 
si nevytvořit komunu za své 
a na svém?

Jeden z hrdinů protito-
talitního odboje František 
Stárek vydal knihu Baráky. 
Příběhy lidí, kteří za ko-
munismu kupovali domy 
a vytvářeli v nich komunitní 
centra pro lidi podobných 
názorů. Vládní moc na ně 
útočila, domy bořila a obyva-
tele perzekvovala. Oni chtěli 
žít svobodně a něco pro to 
obětovali. Na kauze Klinika 
je nesnesitelné, jak městští 
rebelové opovrhují státem, 
k němuž současně nata-
hují ruku, aby jim něco dal 
a postaral se o ně. Celému 

protestu to dává ráz třeštění 
zlaté mládeže.

Třetí úhel pohledu – moc. 
Zjevně už neplatí, že osazen-
stvo Kliniky jde proti oficiál- 
ní moci. Starosta Prahy 1 Či-
žinský s nimi spolupracuje, 
sympatie k nim chová primá-
tor Hřib. Klinikáři mají přes 
své sympatizanty silný vliv 
v médiích. To oni začínají být 
novou mocí, která se může 
se sympatizanty ve funkcích 
dohodnout na jiném řešení. 
Tak ať to udělají a nestavějí 
se do role obětí.

Chápu, že každá generace 
si musí prožít svou sameto-
vou revoluci. Otázkou je, zda 
je to skutečná revoluce, nebo 
jen parodie. 

Autor je komentátorem  
týdeníku Reflex

Komentář

Bohumil Pečinka
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 Na to, abychom se 
v Česku mohli zajít 
podívat na formuli 1, 
světový šampionát 
ve fotbale nebo 
na jinou událost 
tohoto rozsahu, 
nám zatím chybějí 
zahraničím ostřílení 
lidé.
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Bariéra mezi sportovcem  
a fanouškem se smazává

n Sedmnáct let dělal marketing pro závody formule 1, pak se přeorientoval 
na vzdušné stroje a stal se komerčním ředitelem obnovené letecké série Red Bull Air 
Race. Loni přestoupil do vedení jachtařského seriálu SailGP. „V nadsázce říkám, že 
závodění na vodě mi po okruzích F1 a vzdušném seriálu chybělo do sbírky elementů,“ 
říká marketingový veterán Pavel Turek, který vidí budoucnost sportu ve virtuální 
realitě a v obnovitelných zdrojích.

Michal Tomeš

 Uplynulo pět let 
od znovuzrození Red Bull 
Air Race. Jak své působení 
v seriálu hodnotíte?
Závod se od roku 2013 posu-
nul přesně tam, kam potře-
boval. Unifikací závodních 
strojů jsme dosáhli větší 
vyrovnanosti startovního 
pole. O vítězi začaly rozho-
dovat tisíciny sekund, což 
je pro diváky samozřejmě 
atraktivnější. Vznikla nižší 
kategorie Challenger Cup, 
díky které omládla základna 
pilotů, a o seriál byl dlouho-
době zájem v atraktivních 
lokalitách jako San Diego 

nebo Porto, kde se na soutěž-
ní víkend přišlo podívat přes 
750 tisíc lidí. To vidím jako 
obrovský úspěch sportu, 
který před pěti lety vznikal 
v podstatě od nuly. 

Podařilo se nám také „ex-
portovat“ Red Bull Air Race 
na nová místa, například 
do Japonska nebo do Rus-
ka, a dostat jej v povědomí 
veřejnosti na pozici čtvrté-
ho motorsportu na světě. 
Připočtěme k tomu výraz-
nou českou stopu, kterou 
v seriálu zanechávají naši 
dva piloti, a nezbývá mi než 
ohodnotit těch uplynulých 
pět let jako kvalitně odvede-
nou práci celého týmu.

 Proč jste se tedy přesu-
nul do jiného odvětví?
V SailGP spouštíme zbrusu 
nový seriál supermoder-
ních závodních jachet. Stojí 
za ním zkušený a ve svě-
tovém měřítku nesmírně 
kompetentní tým v čele se 
zakladatelem Oracle Larrym 
Ellisonem a sirem Russellem 
Couttsem, jedním z nejlep-
ších závodních jachtařů 
v historii, takže změna to 
pro mě byla lákavá i z čistě 
osobní stránky.

Svou roli sehrály také atri-
buty samotného SailGP. U zá-
vodních jachet pracujeme 
s průlomovými technologie- 
mi a přitom se snažíme být 

co nejšetrnější k životnímu 
prostředí, což není kombina-
ce, kterou by se mohl pyšnit 
každý sport. Máme divácky 
velmi atraktivní formát ná-
roda proti národu, špičkové 
sportovce, ikonická závodní 
místa a finální dvacetimi-
nutový závod o jeden milion 
dolarů. To všechno dělá, 
alespoň z mého pohledu, ze 
SailGP seriál s obrovským po-
tenciálem. A v nadsázce často 
říkám, že závodění na vodě 
mi po okruzích F1 a vzduš-
ném Red Bull Air Race chybě-
lo do sbírky elementů.

 Co naopak vaše štace 
spojuje?

Jako člověk odkojený mar-
ketingem a obchodem vidím 
paralely hlavně v obchod-
ních modelech, které se 
u různých disciplín v rámci 
motorsportu vyvíjejí podob-
ným směrem a přizpůsobují 
se měnícím se technologic-
kým možnostem i nárokům 
diváků, pro které jsou tyto 
technologie dostupnější než 
dříve.

 Je v současnosti vůbec 
možné masově rozjet nové 
sportovní odvětví nebo 
soutěž? 
Určitě, podívejme se na-
příklad na snowboarding. 
Ten se dlouho pohyboval 
na okraji diváckého zájmu 
a byl vnímán jako under-
groundový sport, masová 
participace na amatérské 
úrovni jej ale začala tlačit 
nahoru a dnes jde o plnohod-
notnou olympijskou disciplí-
nu, do které přitéká značné 
množství peněz. Nový sport 
si tedy do popředí zájmu 
mohou vytáhnout sami jeho 
protagonisté, pokud se jich 
najde v globálním měřítku 
dostatečný počet.

Druhá cesta, jak rozjet 
nový sport, začíná na opač-
ném konci – u jeho zakla-
datelů, což je případ právě 
SailGP. Obecně se dá říci, že 
každý nový sport by měl mít 
od začátku správně nasta-
vený obchodní model, který 
jej v horizontu několika let 
dostane do černých čísel, 
a jasný důvod, proč by jej 
měl divák sledovat. 
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 Každý nový 
sport by měl 
mít od začátku 
správně nastavený 
obchodní model, 
který jej v horizontu 
několika let dostane 
do černých čísel, 
a jasný důvod, proč 
by jej měl divák 
sledovat.
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Absolvoval 
pražskou VŠE. 
Od začátku 
devadesátých 
let se 
pohybuje v oblasti 
motorsportu. Postupně 
působil jako marketingový 
manažer ve formuli 1, kde 
spolupracoval například 
s Davidem Coulthardem nebo 
Mikou Häkkinenem. V roce 2013 
se stal komerčním ředitelem 
obnovené letecké série Red 
Bull Air Race, loni přestoupil 
do vedení jachtařského seriálu 
SailGP. Je majitelem firmy 
Automobilist, která prodává 
umělecké předměty spojené 
se závoděním. Pavel Turek 
je ženatý a má dvě děti. 
Dlouhodobě žije v zahraničí.

Pavel
Turek  (47)

 Čím lze v dnešní době 
diváka zaujmout?
Jako jeden z klíčových 
faktorů pro zaujetí publika 
vidím kombinaci vrcholných 
výkonů sportovců a techno-
logií, které jim k výkonům 
pomáhají. Když například 
závodní jachta dosáhne 
takové rychlosti, že se vynoří 
nad hladinu a jede jenom 
po spodních „lopatkách“, 
dostává živý i televizní záběr 
z pohledu diváka úplně jiný 
náboj.

Zaujmout musíte samo-
zřejmě i lokalitou, proto 
se závody SailGP pojedou 
například před operou 
v Sydney, v San Francisku 
s Golden Gate Bridge v po-
zadí nebo v New Yorku mezi 
sochou Svobody a Manha-
ttanem.

 Jaký vliv mají na popula-
ritu sportu sami sportovci?
Podívejte se, jak moc pro 
fotbal udělal Cristiano 
Ronaldo, který je skvělým 
hráčem a obratnou celebri-
tou v jednom. Podobnou roli 
hraje Lewis Hamilton ve for-
muli 1. Protagonisté nově 
vznikajících sportů nebudou 
samozřejmě tak zkušení 
ve vystupování na veřejnosti 
a v práci s fanoušky, proto 
je důležité, aby měli důklad-
nou přípravu a kontinuální 
podporu člověka zevnitř 
seriálu – jak mluvit, jak se 
oblékat, co říkat a co neříkat 
na veřejnosti a podobně. 
A žádný nový sport samo-
zřejmě nemůže fungovat bez 
pořádné dávky rivality mezi 
soutěžícími.

 Co pro sportovce zna-
mená využívání sociálních 
sítí? Musejí si nyní pustit 
fanoušky jejich pomocí více 
„domů“?
Ano, je pravda, že fanoušek 
dnes vyžaduje víc než před 
deseti lety. Technologický 
pokrok postupně smazává 
bariéru mezi sportovcem 
a fanouškem i rozdíl mezi 
konzumentem sportu a ak-
tivním participujícím. Záleží 
samozřejmě na každém 
sportovci, jak se rozhodne 
se svou fanouškovskou zá-
kladnou pracovat. Pokud má 
ale ambice stát se globálně 
úspěšnou značkou na úrovni 
Cristiana Ronalda, Davida 
Beckhama nebo Lewise Ha-
miltona, bez sociálních sítí 
a určitého vhledu do sou-
kromého života to nepůjde. 
Zajímavé je sledovat, jak ten-
to trend mění roli sportov-
ního komentátora. V době, 

kdy stačí jít na Instagram 
a podívat se, kde byl Ronaldo 
o týden dříve na dovolené 
a jaký halloweenský kostým 
si oblékly jeho děti, musejí 
jít komentátoři ve svých 
znalostech mnohem víc 
do hloubky než dříve.

 Vraťme se k vaší první 
sportovní štaci. Kam smě-
řuje formule 1? Jak moc ji 
ohrožuje často diskutovaná 
přemíra regulí a pravidel?
Závody samozřejmě sleduji. 
Po sedmnácti sezonách, 
které jsem v F1 strávil, mám 
k dění i k lidem kolem ní 
stále silný vztah. Je třeba si 
ale uvědomit, že formule 1 

nikdy nebyla unifikovaný 
sport. Když pominu jednot-
livé stáje, vždy v ní působilo 
několik designérů, výrobců 
motorů a dalších subjektů. 
V tom se například Red Bull 
Air Race liší, tam všichni lé-
tají se stejnými motory. Aby 
bylo startovní pole ve formu-
li 1 vyrovnanější a pro diváka 
atraktivnější, jsou regule, 

které částečně unifikují 
závodní stroje, nezbytné.

Máte pravdu, že pravidla 
se u F1 v porovnání s jinými 
tradičními sporty mění čas-
to, a ne každý s nimi dokáže 
držet krok. Sledovanost a fi-
nanční výkon formule 1 ale 
ukazují, že seriálu rozhodně 
nedochází dech. Noví maji-
telé reinvestují zisky, plánují 
nový systém přerozdělování 
financí mezi týmy a mluví 
se o zastropování rozpočtů 
stájí na sezonu. Žádnou ak-
tuální hrozbu pro seriál jako 
takový tedy nevidím.

 Co by se současná 
formule 1 mohla přiučit 
od nových projektů?
Určitě by mohla být flexibil-
nější a rychlejší v adaptování 
nových trendů ve smyslu 
produktu, který fanouškům 
nabízí, a cest, jakými jej 
k nim dostává. Vedení čeká 
nevyhnutelná generační ob-
měna, v současném manage-
mentu F1 jsou někteří lidé 
na svých pozicích desítky 
let. V tomto smyslu je na bu-
doucnost lépe připravená 
formule E, do které přichá-
zejí experti v oborech jako 
rozšířená realita.

 Znamená to, že se změ-
ny dotknou i tradičních 
sportů, jako je fotbal nebo 
hokej?
Pozici mají samozřejmě oba 
tyto sporty v Česku skvělou, 
v každém případě si ale 
myslím, že i fotbal a hokej 
se budou muset jednoho 
dne přizpůsobit a uvažovat 
o změně formátu. Má napří-
klad fotbalový zápas oprav-
du trvat devadesát minut? 
A budou se v hokeji nadále 
hrát tři dvacetiminutovky, 
když se každý na stadionu 
těší na prodloužení tři na tři 
a na nájezdy? Netvrdím, 
že se bude příští fotbalové 
mistrovství světa hrát na dva 
poločasy po patnácti minu-
tách, ale vzhledem k tomu, 
jaké částky se ve velkých 
sportech točí, to do budouc-
na není nereálná představa.

 Pojďme zpět do světa 
motorsportu. Superbiky 
loni v Brně oznámily konec, 
dlouhodobě bojuje o přežití 
MotoGP, stálicí jsou jen 
české soutěže v rallye. Ma-
ďarsko je přitom schopno 
organizovat i závody F1. Je 
nyní v Česku vůbec místo 
pro další motoristickou 
akci?
Věřím, že brněnský okruh je 
schopen nabídnout kvalitní 

zázemí většímu množství 
akcí než dnes a že zájem di-
váků o takové akce by v Čes-
ku byl. Zmíněná MotoGP je 
v podstatě hotový produkt, 
s jehož importem do Česka 
má lokální realizační tým 
letité zkušenosti, a když to 
přeženu, nemá jej v další 
sezoně co překvapit.

Na to, abychom se v Česku 
mohli zajít podívat na for-
muli 1, světový šampionát 
ve fotbale nebo na jinou 
událost tohoto rozsahu, nám 
zatím chybějí zahraničím 
ostřílení lidé. Zkušenost je 
něco, co si nelze koupit ani 
jinak získat z Česka, a pokud 
bychom měli někdy reálně 
pomýšlet například na pořá-
dání olympijských her, bude 
klíčové vyslat s předstihem 
několika let české zástupce 
do Mezinárodního olym-
pijského výboru, na místo 
konání nejbližších her 
a podobně.

 Jakou roli při organi-
zaci podobných akcí hraje 
politika?
Odpověď na tuto otázku by 
s přehledem vydala na sa-
mostatný rozhovor. Obecně 
zastávám názor, že pořádání 
sportovních akcí s přesahem 
za danou lokalitu – ať už je 
to město, okres nebo stát – je 
důležitým prvkem v budo-
vání její image a mělo by 
být součástí dlouhodobého 
plánu vývoje státu i ze strany 
politiků.

 Má tedy smysl řešit 
v případě takových akcí 
jejich rentabilitu?
Velké sportovní akce se 
po skončení často vyhodnotí 
prostým rozdílem mezi pří-
jmy a náklady, tento pohled 
je ale příliš krátkozraký. 
Efekt velkých akcí se naplno 
projevuje v delším časovém 
období, kdy můžeme měřit 
například meziroční nárůst 
počtu turistů v dané lokalitě, 
mediální zmínky ve světě, 
vnímání kvality regionu 
místními obyvateli a podob-
ně.

 Stále populárnější je 
v současnosti profesionální 
hraní počítačových her, 
mají obdobné sporty šanci 
dostat se mezi špičku? 
A jsou to vůbec sporty?
Elektronický sport se 
do popředí diváckého zájmu 
dostává už teď, jeho globální 
příjmy rok od roku rostou 
a předpovědi napovídají, že 
porostou i nadále. Jen v Ev-
ropě tomu příliš nevěnujeme 

pozornost, protože kolébky 
e-sportu se nacházejí v Asii 
a ve Spojených státech.

Než aby se snažily dostat 
mezi špičku ve smyslu spor-
tu jako takového, očekávám, 
že e-sporty budou růst 
paralelně se svými off-line 
protějšky a stanou se urči-
tými komplementy. Jeden 
příklad za všechny předsta-
vila formule E se svým ghost 
racingem – kdokoli si může 
zazávodit v reálném čase 
on-line proti skutečnému 
pilotovi, který právě jede 
na okruhu. Možné je samo-
zřejmě cokoli, ale představa, 
že by e-sport kompletně na-
hradil sport tradiční, působí 
opravdu utopicky.

 Takže digitalizace spor-
tu půjde směrem k nějaké 
fanouškovské participaci?
Ano, myslím, že nás čeká 
smazávání hranice mezi 
divákem a účastníkem. Už 
dnes mají lidé v některých 
sportech doslova na dosah 
ruky ovlivnění výkonu 
sportovců. Vrátím-li se opět 
k formuli E, ta umožňuje 
před závodem hlasovat, 
který z pilotů dostane tak-
zvaný FanBoost – extra porci 
výkonu, které může během 
závodu využít.

Technologický pokrok po-
vede také ke vzniku nových 
sportů, které dosud z pod-
staty věci nemohly existovat. 
Jednou z prvních vlaštovek 
je například závodění dronů, 
které se postupně dostává 
do hledáčku diváků i spon-
zorů. Máme se na co těšit.
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n Podněstersko, stát 
neuznaný mezinárod-
ním společenstvím, 
kde dodnes stojí sochy 
Vladimíra Iljiče Leni-
na, funguje organizace 
jménem KGB a platí 
tu plastové peníze. 
Přesto stojí za to vydat 
se sem rozhrkaným 
autobusem na výlet.

Julius Lukeš Jr.

Na autobusovém nádraží 
v Oděse nás mohutný Voloďa 
nahání na zadní sedadla 
maršrutky mezi dvě kor-
pulentní bábušky se šátky 
na hlavě. Není odtud vidět nic 
kromě několika velkých košů 
s jídlem a pár slepic. Pevně 
se proto držím ukořistěné 
sedačky u okénka a nenechá-
vám se vystrašit řidičovými 
zlatými zuby. Mé vysvětlení, 
že jsem za toto místo paní 
v hale připlatil, pomíjí jakousi 
ruskou nadávkou a slovy, že 
v maršrutce rozhoduje on. Má 
poznámka, že jsem považoval 
Ukrajinu za civilizovanou 

zemi, nepadá na úrodnou 
půdu. Nakonec se ale všichni 
usadí a za půl hodiny vyjíždí-
me ze zašedlé periferie Oděsy 
směr Podněstří. 

PREZIDENTŮV ÚTĚK
Míříme do asi poslední země, 
která má pořád ve znaku srp 
a kladivo. Její bývalý prezident, 
obviněný z úplatků, pašování 
a praní špinavých peněz, od-
tud v roce 2017 utekl na člunu 
přes řeku Dněstr. Samozva-
ná Podněsterská republika 
z pohledu mezinárodního 
společenství stále patří Mol-
davsku, ale je na něm de facto 
už čtvrtstoletí zcela nezávislá. 
Má vlastní vojsko, hranice, 
vládu i měnu. 

S blížícím se hraničním 
přechodem se dosud sporadic-
ké křižování vedle mne sedící 
bábušky začalo zintenzivňo-
vat a ještě pro jistotu přidala 
mumlání: „Bože, pomoz.“ Za-
nedlouho nám důležitě se tvá-
řící voják sbírá pasy a všechna 
zavazadla nechává vyskládat 
mimo vozidlo. Se slovy šoféra 
namířenými do mých uší „Tu 
máš civilizaciju“ začíná naše 
věci obcházet pes z protidro-
gového komanda. Na podně- 

sterské straně dostáváme 
do pasu vstupní papírek, který 
prý nesmíme za žádnou cenu 
ztratit, jelikož je nezbytně 
nutné jej odevzdat při výjezdu 
ze země. Nakonec proběhl 
náš přechod hranice poměrně 
hladce, což pro cizince evi-
dentně léta neplatilo a vízová 
povinnost byla zrušena teprve 
nedávno. 

První kuriozitou je „tří-
proudá dálnice“, která začíná 
ihned za hranicí. Prostřední 
pruh slouží jako předjíždě-
cí pro ty, kdo zrovna nejvíc 
spěchají. Ke kolika čelním 
srážkám už asi došlo, když 
se rozhodli dva řidiči v opač-
ném směru vyrazit najednou, 
raději nezjišťujeme a těšíme se 
z toho, že naše přeplněné vozi-
dlo není žádného předjíždění 
schopné. Vozovku lemují stro-
my, jež jsou stejně jako všude 
v zemi natřeny přibližně metr 
a půl od země bílou barvou. 
Tento zvyk se zachoval i v dal-
ších postsovětských státech. 

Maršrutka nás vyhazuje 
u nádraží v hlavním městě 
Tiraspolu nedaleko pamětní 
desky připomínající statečné 
ženy, které ulehly na koleje, 
aby zabránily odchodu 14. rus-

ké armády z oblasti. Pravděpo-
dobně byly velice přesvědčivé, 
jelikož ruští vojáci zde setrvá-
vají dodnes. A kdyby někoho 
náhodou napadlo protestovat 
proti této „výpomoci mírových 
vojsk“, podle nového zákona 
z roku 2017 si o tom půjde 
popřemýšlet nejméně na tři 
roky do vězení. Obecně je zde 
tendence v přibližování k Rus-
ku opravdu veliká. Ostatně bez 
Putinovy ekonomické a poli-
tické podpory by se podněster-
ský režim položil velmi rychle. 
V referendu z roku 2006 se  

80 procent voličů vyjádřilo pro 
přetrvávající směřování poli-
tiky k úplné nezávislosti země 
a pro pozdější připojení k Rus-
ku. Pouze tři procenta voličů 
hlasovala pro znovusjednocení 
Podněsterska s Moldavskem. 

UMLČENÉ HLASY MÍSTNÍCH
O kus dál si za ekvivalent de-
seti korun kupujeme dva litry 
moku s poněkud neobvyklým 
názvem „Naše pivo“ a vydá-
váme se po Leninově ulici 
za místními pamětihodnost-
mi. Cestou potkáváme udive-

Cesta za Leninem

MINULOST. Názvy ulic v Tiraspolu připomínají V. I. Lenina a Vel-
kou říjnovou socialistickou revoluci.
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POD DOHLEDEM. Před tiraspolským Domem sovětů shlíží na 
kolemjdoucí Leninova busta. 

nou paní s malou dceruškou, 
která nechápe, proč by sem 
někdo jezdil na dovolenou. 
Namítáme, že bychom rádi 
viděli soudruha Lenina. „Takže 
vy už jste všechny jeho sochy 
odstranili?“ diví se stále víc. 
„Nám se tu s ním žije dobře,“ 
prohlásí paní Naděžda.

Obyvatelstvo se převážně 
skládá ze tří etnických skupin. 
Rusové, Moldavané a Ukrajinci 
jsou zde zastoupeni zhruba 
stejným dílem. Zejména mladá 
generace, jejíchž příslušní-
ků v Podněstersku rapidně 
ubývá, je sice nespokojena 
s nejnižším platem v Evropě 
a s politickou situací v zemi, 
ale demonstrace a protesty 
proti vládě jsou zde napros-
tou raritou. Pokud se někdo 
systému vzepře, je potrestán 
způsobem, který si nejeden 
čtenář vyrůstající před rokem 
1989 dobře pamatuje. Hrozba 
vyloučení z vysoké školy, 
nesplnění zkoušek, agresivní 
jednání, vojenská šikana a dal-
ší praktiky tajných služeb. 

SHERIFF NA DIVOKÉM VÝCHODĚ
Před setkáním s Vladimírem 
Iljičem se raději posilníme 
koňakem Kvint, který místní 
továrna vyrábí od roku 1897. 
Zařadíme se do dlouhé fronty 
místních s PET lahvemi, kteří 
si přišli pro pravidelnou dávku 
zlatavé tekutiny za bezkonku-
renčně nízkou cenu. 

Před Domem sovětů hrdě 
hledí do dáli vstříc pokroku 
a prosperitě, jež jsou bohužel 
z nějakého záhadného důvodu 
stále ještě v nedohlednu, Leni-
nova busta. Podněsterskko je 
nejchudší oblastí Evropy a mi-
nimální mzda zde nedosahuje 
ani 150 dolarů. Ekonomika 
země je na tom v poslední 
době tak špatně, že vláda 
vyplácí svým občanům pouze 
70 procent výplat a důchodů 
s tím, že až se situace zlepší, 
své dluhy vyrovná. 

Naprostá většina lidí žije 
v těžké chudobě. Obřím 
kontrastem je monopol 
společnosti Sheriff, která, zdá 
se, vlastní všechny významné 
vydělávající podniky v zemi, 
od benzinek, supermarketů, 
výroben alkoholu, hotelů až 
po fotbalový stadion za mili-
ony dolarů. Sheriff je přímo 
napojen na politiku a ovládá 
většinu informačních zdrojů 
díky vlastní televizní stani-
ci, vydavatelství a reklamní 
agentuře. 

PLATÍME PLASTEM
Pokračujeme kolem masivní 
bronzové sochy ruského gene-
rála Suvorova, který v osm-

náctém století Tiraspol založil. 
V Podněstersku se k pravoslav-
né církvi hlásí přes 90 procent 
obyvatel. Nedaleko od nás stojí 
nově postavená pravoslavná 
katedrála plná modlících 
se věřících. Jako první nás 
příjemně zahalí vůně kadidla, 
přes kouř skoro není vidět 
na kazatele. Paprsky světla 
vytvářejí působivé kužele, tak 
symbolické pro pravoslavnou 
mystiku. Po chvíli opouštíme 
tuto oázu klidu a vracíme se 
do komunistické minulosti 
oživené dalšími sochami 
Lenina. Jedna z nich, stojící 
na vysokém piedestalu před 
budovou parlamentu, je 
obzvláště výrazná, jeden by 
se bál, že vlající kabát jeho 
nositele při větším poryvu 
vyvrátí. Naproti ní plane věčný 
oheň jako památka stovkám 
padlých z bojů o samostatnost 
na začátku devadesátých let. 

Trolejbus nás veze do 11 ki-
lometrů vzdálených Bender, 
jejichž název v překladu 
znamená „patřící Turkům“.  
V šestnáctém století město 
opravdu dobyl Sulejman 
Nádherný a nechal místní 
pevnost přestavět v tureckém 
stylu. O dvě století později 

byli muslimové zmasakrováni 
a nahrazeni Rusy, kteří již 
zůstali. V autobuse se zapo-
vídáme s mladým frajírkem 
vlastnícím tetovací salon 
v Tiraspolu. Zajímá nás, jak 
a zda místní cestují do okol-
ních zemí. „Člověk musí mít 
víc pasů. Třeba já mám čtyři: 
podněsterský, moldavský 
a na černém trhu jsem si ještě 
pořídil izraelský a ukrajinský,“ 
odpovídá Andrei, který prý 
jezdí do Bender za slečnami. 
Většina obyvatel však nikam 
necestuje, nemají na to peníze. 
Za život se dostanou tak do Ki-
šiněva nebo na Ukrajinu. 

Na strada Comunismului se 
ubytujeme u příjemné rodinky, 
která je ze zákazníků platících 
tvrdou měnou nadšená. Při 
nákupu v nedalekém krám-
ku dostávám nazpět drobné 
ve formě zvláštních plasto-
vých mincí. Ihned s proda-
vačkou směňuji její veškeré 
plastové zásoby za mé kovové. 
Zanedlouho vidíme v dálce náš 
cíl, tureckou pevnost, okolo níž 
se táhne rozsáhlý a hluboký 
příkop. 

ILEGÁLNĚ NA ÚZEMÍ ARMÁDY
Kdybychom se informovali 
včas, věděli bychom, že okolí 
pevnosti využívá podněster-
ská armáda jako cvičiště a ka-
sárna, a vstup je proto striktně 
zakázán. My ovšem ve sladké 
nevědomosti slézáme do pří-
kopu a následně se při západu 
slunce doslova vyškrábeme 
na hradby. Fakt, že jsme 
právě s velikou zrcadlovkou 
ilegálně vstoupili do armád-
ního komplexu ve světem 
neuznané militantní zemi, si 
uvědomíme až ve chvíli, kdy se 
k nám zdálky rozbíhají křičící 
vojáci v plné polní. Nedaleká 
kasárna, všudypřítomné vlajky 
a cvičiště nás rychle dostávají 
do obrazu. 

Přibližující se vojáci jsou 
stále relativně daleko, a proto 
se rozhodneme pro strategii 
aktivní ignorance. Vyjdeme 
velice rychlým krokem okolo 
zdi s ostnatým drátem hledat 
alternativní únikovou cestu. 
Najdeme ji v podobě hlavní 
brány, ale bohužel před ní 
stojí několik dalších mladých 
a pořádně udivených vojáků. 
Máme veliké štěstí: z jakési 
střílny vyjde postarší důstoj-
ník a řeší problematickou si-
tuaci otevřením vrat a posun-
kem, ať rychle vypadneme.

CHRÁM 
BOŽÍ. V Pod-
něstersku se 
k pravoslavné 
církvi hlásí 
přes 90 pro-
cent obyvatel.

VLIVNÁ  
SKUPINA.
Firma Sherrif 
provozuje 
obchody, 
benzinky, ho-
tely i výrobny 
alkoholu.

Více tipů na cesty v časopisu 



Foto dne 

Tipy pro volný čas

| 16 | NAKONEC

UMĚNÍ

Ledové sochy 
na Pustevnách

V sobotu začíná tradiční 
třítýdenní přehlídka Ledové 
sochy na Pustevnách v Bes-
kydech. Sochy lidí, zvířat 
i architektury vytvořili uměl-
ci ze čtyřiceti tun ledu a kvůli 
případným rozmarům počasí 
jsou umístěny ve dvou pro-
storných stanech. Na progra-
mu jsou i zimní hry pro děti 
i dospělé, soutěž o nejlepšího 
sněhuláka a další.

HISTORIE

Den s Turínským 
plátnem

Vzdělávací a kulturní cen-
trum Klášter Broumov si 
v sobotu připomene dvacet 
let od nalezení unikátní ko-
pie Turínského plátna z roku 
1651 v tamním kostele sv. 
Vojtěcha. Klášter připravil 
speciální prohlídky zaměře-
né na Turínské plátno, inter-
aktivní prohlídky středověké 
písárny i ochutnávku vín 
v Benediktinských sklepích.

GASTRO

Francouzská  
sobota

Od 14 hodin se v komunit-
ním centru v Praze 14 koná 
kulinářská Francouzská 
sobota. Návštěvníci budou 
moci ochutnat typická jídla 
země galského kohouta jako 
například tradiční lotrinský 
quiche včetně vegetariánsk-
ké verze či klasickou polévku 
cibulačku a další speciality. 
Chybět nebudou přirozeně 
ani francouzská vína.

HISTORIE

Svět 
doby ledové

Archeopark Všestary na Krá-
lovéhradecku připravil na so-
botu tematický den zaměře-
ný na neandertálce. Součástí 
programu jsou komentované 
projekce, ukázky štípání pa-
zourku a práce s pazourkový-
mi nástroji, scénka souboje 
neandertálců a sapientů. 
Lidé se také seznámí s nean-
dertálskými technikami lovu 
a způsobu boje.

ZÁBAVA

Dračí setba 
aneb Zimní bitva

Popatnácté se v sobotu 
na Rytířském hradišti 
v Městských lesích v Hradci 
Králové uskuteční Dračí 
setba aneb Zimní bitva. 
Nácvik bitvy mezi barbary 
a rytíři začne v poledne, sa-
motný souboj vypukne o dvě 
hodiny později. K dispozici 
bude také několik stánků 
s občerstvením či dobovými 
výrobky. /duk/

Fo
to

 č
tk

SNÍH NA PLÁŽI. 
Letecký snímek uka-
zuje neobvyklý po-
hled na zasněženou 
pláž a rybářské lodě 
ve městě Čching-tao 
ve východočínské 
provincii Šan-tung.
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