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Jízda s chlazením
124 klimatizací 

do pražských 
tramvají za téměř 

400 milionů korun 
dodá Škoda 

Transportation.

byznys
str. 8 

 CZK/EUR •  25,615 / +0,025 Kč   CZK/USD •  22,623 / +0,028 Kč   PX •  1051,99 /  –0,93 %   BITCOIN •  8022,00 $ / +2,64 %   ZLATO •  1338,55 $ / +0,61 %

Bankéři potřebují silnější zbraně / str. 13

PRÁVĚ V PRODEJI

Sociální bydlení a fi nská 
inspirace
téma / str. 4–5

Krskův fond investoval 
do dalšího start-upu
byznys / str. 7

Američané jsou krok 
od ovládnutí Axel Springeru
trhy / str. 10
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Tým Andreje Babiše debatuje o tom, že 
by šéf hnutí ANO měl přenechat místo 
v čele vlády jednomu z vicepremiérů. 
Důvodem jsou sílící demonstrace i obavy 
z vyznění evropských auditů. Premiér 
však tuto možnost odmítá. Sdružení Milion 
chvilek současně zvyšuje tlak a na kulaté 
výročí sametové revoluce chystá velká 
shromáždění.
události / str. 2

Babišův
horký
podzim



Počet obyvatel v Česku* (v milionech)

Pramen čsú

1995 2000 2005 2010 2015 2019

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,2

10,65

10,32

10,27 10,25

10,53

10,55

* údaje ke konci roku 
s výjimkou roku 2019, 
kdy je k poslednímu březnu

Italský průšvih
Co spojuje Atény a Řím?  V obou měs-
tech, která těží spíše ze své slavné historie 
než z úspěšné současnosti, lze určitě strávit 
příjemnou a poněkud nostalgickou dovolenou. 
Krom toho ale začínají obě vlády sídlící v těchto 
metropolích házet do jednoho pytle i investoři. 
Kupříkladu desetileté italské dluhopisy nesou 
skoro stejně vysoký výnos jako ty řecké. Jinými 
slovy profesionální kapitál staví důvěryhodnost 
a schopnost obou zemí ekonomicky růst takřka 
na stejnou úroveň. Co mohlo být před lety 
lichotkou pro Řeky, rozhodně není dobrým sou-
časným vysvědčením pro Italy. Bohužel průšvih 
Itálie se rovná průšvihu celé Evropy.

Čeští dovolenkáři mohou otevřít lahvinku 
laciného šampaňského. Její cenu totiž zhruba 
pokryje úspora na dovolené ve státech eurozó-
ny díky tvrdší koruně. Ačkoli česká měna ještě 
nedávno působila jako hromosvod světové 
skepse, situace se kapku obrací a dlouholetý sen 
českých centrálních bankéřů vyrazil směrem 
k svému naplnění. Trh zřejmě vsadí na další 
utažení českých opasků prostřednictvím vyšších 
úroků.

Graf dne

Číslo dne

10.
místo na světě 

patří Česku 
v žebříčku 

nejvíce 
mírumilovných 
zemí. Loni bylo 

sedmé.
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da spolku Mikuláš Minář s tím, že 
bližší informace chce oznámit bě-
hem akce na Letenské pláni v ne-
děli 23. června. Během července 
a srpna by podle Minářových 
slov měla aktivita demonstrantů 
polevit. „Akce během prázdnin 
neplánujeme, ovšem bude-li 
to vzhledem k akutní politické 

hrozbě nezbytné, nevylučujeme 
je,“ dodal.

Z přehledu pražského magistrá-
tu o oznámených shromážděních 
vyplývá, že Václavské náměstí 
a průvod z Albertova na Národní 
třídu jsou už na 17. listopad zamlu-
vené spolkem Díky, že můžem!, 
který už pět let výročí připomíná 
akcemi Korzo Národní „S Mili-
onem chvilek o sobě víme, ale 
dosud nic nekoordinujeme,“ uvedl 
mluvčí organizace Martin Pikous.

Politolog Stanislav Balík sou-
hlasí, že letošní podzim může 

Na výročí revoluce  
protesty dál zesílí

Pavel OTTO

Premiéra Andreje Babiše čeká 
náročný podzim. Sílící protivládní 
demonstrace, blížící se třicáté 
výročí listopadu 1989 a politická 
rizika plynoucí z evropských 
auditů řešících premiérův střet 
zájmů zaměstnávají i poradce 
a marketéry hnutí ANO. Ti podle 
informací deníku E15 v posledních 
týdnech Babišovi doporučovali, 
aby se stáhl do ústraní a v čele 
vlády se nechal vystřídat buď 
ministrem průmyslu a obchodu 
Karlem Havlíčkem, nebo šéfk ou 
státní pokladny Alenou Schillero-
vou (oba ANO).

„Babiš ale toto řešení zatím 
odmítá. Je přesvědčený, že k jeho 
odchodu z vlády není důvod,“ říká 
zdroj z hnutí ANO, který si přál 
zůstat v anonymitě. Lídr hnutí to 
potvrzuje i v rozhovorech, které 
poskytl v posledním týdnu mé-
diím. „Ani na vteřinu mě nena-
padlo, že bych podal demisi. 
Demonstranti ji chtějí proto, že 
uvěřili lžím, které o mně léta kolu-
jí,“ tvrdí Babiš.

Spolek Milion chvilek pro de-
mokracii, který demonstrace proti 
kabinetu organizuje, potvrdil, že 
na listopadové výročí chystá velké 
akce. „K 17. listopadu shromáždění 
chystáme a lze právem očekávat, 
že budou největší,“ uvedl předse-

být pro premiéra horký. I proto, 
že Evropská komise má po za-
pracování připomínek českých 
úřadů poslat zhruba v listopadu 
fi nální verze obou auditů, které 
se zabývají především dotacemi 
vyplacenými fi rmám z Agrofertu. 
Podle předběžných zpráv z Bruse-
lu je Babiš přes dva roky ve střetu 
zájmů, ačkoli svůj holding převedl 
do svěřenských fondů.

„Dá se očekávat rozbouřený 
podzim. Třicáté výročí listopadu 
bude zřejmě ohromným emo-
cionálním vzepětím,“ míní Balík. 
Podpora ANO podle něj ale stojí 
a padá s jeho předsedou. „Jakákoli 
změna v tomto směru je pro hnutí 
riskantní,“ podotkl.

Babišovy kritiky by mohlo mo-
bilizovat i očekávané rozhodnutí 
státního zástupce dozorujícího 
kauzu Čapí hnízdo, zda poslat 
Babiše a jeho rodinné příslušní-
ky před soud. Policie je navrhla 
obžalovat v polovině dubna. Den 
poté oznámil rezignaci ministr 
spravedlnosti Jan Kněžínek, místo 
něhož Babiš dosadil poradkyni 
Hradu Marii Benešovou.

Právě tato výměna podnítila 
Milion chvilek k sérii veřejných 
vystoupení. Ta dosud vyvrcholila 
začátkem června na Václavském 
náměstí jednou z největších 
demonstrací od roku 1989. Dalším 
vrcholem má být zmíněná akce 
na Letné.

K 17. listopadu 
shromáždění chystáme 
a lze právem očekávat, 
že budou největší, řekl 
předseda spolku Milion 
chvilek Mikuláš Minář.

Zápisník 
Jaroslava BUKOVSKÉHO

PLNÝ VÁCLAVÁK. Minulé úterý dorazilo podle pořadatelů na demonstraci za demisi ministryně spravedlnosti 
Marie Benešové (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO) na Václavském náměstí 120 tisíc lidí.
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Národní investiční 
plán, jehož obrysy 
představil loni pre-

miér Andrej Babiš (ANO), 
stále nemá ofi ciální podo-
bu. Pracuje na něm Rada 
vlády pro veřejné investování 
a i přes opakované výzvy 
opozice vláda stále konkrétní 
plán nezveřejnila.

Vítaná pomoc, říká 
primátorka Brna

Na plán čekají především 
samosprávy. „Investiční plán, 
kdyby skutečně vstoupil v ži-
vot a byl využíván, by mohl 
být velkou pomocí pro pláno-
vání rozpočtů,“ řekla primá-
torka Brna Markéta Vaňková 
(ODS) na středečním setkání 
lídrů veřejné správy. Vaňková 
míní, že starostové žijí každý 
rok v nejistotě, zda dostanou 
na akce a projekty příspěvek 
od státu. 

E-neschopenky
budou od ledna

Projekt elektronické nescho-
penky pravděpodobně bude 
plně zaveden až od příštího 
roku. Senát to schválil navzdo-
ry žádosti Hospodářské komo-
ry, aby půlroční odklad zamítl. 
Podle původních plánů měli 
lékaři hlásit pracovní neschop-
nost zaměstnanců výhradně 
elektronicky už od července, 
a to společně se zrušením ka-
renční doby. Návrh nyní míří 
k prezidentu Miloši Zemanovi.

Procházková nezasedne
v Radě ÚSTR

Spisovatelka a signatářka 
Charty 77 Lenka Procházková 
se podle očekávání nestala 
členkou Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů. 
Senát její opětovnou nominaci 
předloženou prezidentem 
Zemanem znovu neschválil. 
Procházková získala devět ze 
66 odevzdaných hlasů. Zeman 
ji poprvé navrhl přede dvěma 
lety, i tehdy neúspěšně. /čtk/

Krátce

Plán obsahuje podle mini-
stryně fi nancí Aleny Schille-
rové (ANO) 17 tisíc projektů 
za 3,45 bilionu korun do roku 
2030. Ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová (ANO) 
uvedla, že zdaleka nejvíce 
peněz chtějí kraje a obce 
na dopravu, dále na vzdělání 

či zdravotní péči. „Pro nás 
představuje plán obrovský 
potenciál pro vyjednávání 
dalšího období čerpání 
evropských fondů,“ řekla 
Dostálová.

Šéfk a Asociace krajů 
a poslankyně Jana Mračková 
Vildumetzová (ANO) považu-

je za důležité, aby se plán ale-
spoň jednou za rok aktualizo-
val a určily se priority. „Kraje 
tam daly nespočet projektů, 
měly by si ale říct, co je pro 
ně nejdůležitější,“ řekla. 

Předložení investičního 
plánu, podle kterého se 
sestavuje i státní rozpočet 

na příští rok, opakovaně 
požadovali po Babišovi na-
příklad Piráti či ODS. Premiér 
ho odmítl vydat s tím, že je 
to interní dokument. Piráti 
už kvůli tomu premiérovi 
pohrozili správní žalobou.

NGUYEN Thuong Ly

Samospráva volá po investičním plánu
www.e15.cz | 3

Kdo jsme 

Po celé České republice máme více než 240 prodejen a jejich počet stále roste. Stavíme nové prodejny 
a zvyšujeme kapacitu našich logistických center, které je zásobují. A proto potřebujeme vás. 

Chcete se stát naším partnerem? 
Pošlete nám krátký profi l vaší společnosti spolu s kontaktními údaji na e-mail logistika@lidl.cz. 
Těšíme se na spolupráci! 

Koho hledáme 

Pro naše logistická centra – v Brandý-
se n/L., Cerhovicích, Měříně, Olomouci 
a Buštěhradě hledáme dopravní/logis-
tické fi rmy, které budou zajišťovat denní 
přepravu zboží mezi sklady a prodejnami 
v České republice.

K našim obchodním partnerům přistu-
pujeme férově a nabízíme jim spolupráci, 
která se jim vyplácí. Za kvalitní a spolehli-
vé služby nabízíme dobré podmínky, ga-
ranci dlouhodobé spolupráce a možnost 
budoucího rozvoje.  

Co a jak přepravujeme

• Potraviny, které vyžadují dodržení 
defi nované teploty po celou dobu 
přepravy.

• Spotřební zboží, které není závislé na 
teplotě. 

Zboží vozíme na normovaných paletách 
a v termoboxech.

Vozidla prodejny zásobují po okružních 
trasách, start i cíl jedné trasy je vždy logi-
stické centrum.

Technické požadavky

• Jednopatrová souprava s návěsem, 
tříosý návěs s úpravou pro přepra-
vu potravin. 

• Návěs s izolací pro kategorii „Čer- 
stvé zboží“ (ATP FNA). 

• Podélně posuvná dělicí termopříč-
ka s multiteplotní jednotkou. 

• Min. kapacita 33 EP, nosnost 
min. 22 tun, světlá výška návěsu 
cca 2,40 m. 

• Sólo kamiony s nástavbou s izolací 
pro kategorii „Čerstvé zboží“ (ATP 
FNA). 

Chcete růst s námi? 
Hledáme  dopravce 
pro zásobování 
prodejen Lidl 

 306635/23  INZERCE



Brno omezuje sociální bydlení, 
koncept ale přebírají jiná města

Zastupitelé 
městské části 
Brno-střed 
na úterním 
hlasování 
jednoznačně 

odmítli zapojení do výzvy 
ministerstva práce a sociál-
ních věcí na zabydlování jed-
notlivců v rámci konceptu 
Housing fi rst neboli „Bydlení 
především“. Městská část tak 
do projektu, který má po-
moci lidem v nouzi a na kte-
rý ministerstvo vyčlenilo 
150 milionů korun, nenabíd-
ne třicet bytů, což navrhova-
li opoziční zastupitelé.

Sběr ocenění

Brno, které za minulého 
vedení získalo za projekty 
Housing fi rst a Rapid Re-

-housing, několik ocenění, 
tak od projektů postup-
ně upouští. Zhruba před 
měsícem brněnští zastupi-
telé oznámili, že je pro ně 
projekt Rapid Re-housing, 
který se zabýval zabydlová-
ním bezdomoveckých rodin 
s dětmi, příliš drahý a nava-
zovat na něj nebudou. 

Na projekt přitom šlo 
v letech 2016 až 2018 9,7 mi-
lionu korun převážně 
z fondů Evropské unie. 
Podle náměstka primátorky 
pro sociální oblast Roberta 
Kerndla (ODS) se úspěšnost 
projektu postupně snižovala 
a z celkem padesáti zaby-
dlených rodin jich v něm 
po dvou letech fungování 
zbylo jen 43.

O dalším osudu konceptu 
bude brněnský magistrát 

4 | TÉMA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V ČESKU A VE SVĚTĚ

Fo
to

 re
ut

er
s

hlasovat příští týden, za-
stánci sociálního bydlení se 
chystají protestovat za více 
bytů na brněnské projekty. 
„Koalice na velkém městě 
tvrdí, že do projektu bydlení 
především nejde získat víc 
bytů, protože je městské 
části nechtějí poskytovat. 
A na to konto rozeslal 
náměstek pro sociální věci 
Kerndl na městské části 
dopis s prosbou o poskytnu-
tí bytů do projektu,“ uvedl 
Martin Freund (Žít Brno).

Zájem měst

Kromě Brna se ale do pro-
jektu „Bydlení především“ 
v nějaké formě zapojují 
i další česká města, jako je 
Benešov či Liberec či a měst-
ská část Praha 7. 

Bytů má radnice Prahy 7 
dostatek díky rekonstruo-
vání starých a zchátralých 
jednotek. Podle radního pro 
sociální oblast Jakoba Hurr-
leho se zapojování bezdomo-
veckých rodin zpět do života 
víceméně daří. „Ne vždy je to 
jednoduché. Pokud lidé bydlí 
dlouho venku a jsou součástí 
komunity lidí bez domo-
va, tak mají určité zvyky, 
které není úplně jednoduché 
změnit,“ říká Hurrle. Městská 
část se podle něj snaží lidem 
ve složité situaci poskytovat 
sociální služby i psychologic-
kou pomoc.

Koncept chce vyzkoušet 
i Jihlava, která by chtěla 
nabídnout byty rodinám 
i jednotlivcům. „Není to 
výmysl radnice. Potřebuje-
me vytvořit koordinovaný 

přístup, do kterého se zapojí 
i neziskové organizace,“ 
plánuje radní Daniel Škarda 
(Žijeme Jihlavou!).

Testy v cizině

Projekt „Bydlení především“ 
zkouší například i Vídeň, kde 
je už od roku 2012 součástí 
programu Wiener Wohnungs-
losenhilfe. V prvních dvou 
letech byl program velice 
úspěšný, dlouhodobě si bydle-
ní udrželo 98 procent nájem-
ců. Kromě Rakouska v nějaké 
míře zkoušejí program také 
města v Dánsku, Itálii nebo 
Francii.  Rozhovor 
 s Jakobem Hurrlem
 čtěte na E15.cz

připravil 
Martin ŠTORKÁN



V prvním článku fi nské 
ústavy se píše, že by stát 
měl zajistit důstojnost všech 
lidí. A jako důstojnost je tam 
bráno právě i bydlení. Jedním 
z příkladů je nadace Y Foun-
dation, která na programu 
„Bydlení především“ pracuje 
už více než třicet let.

Jen za posledních 22 let 
klesl počet lidí s potížemi s 
bydlením o více než polovinu 
na sedm tisíc lidí. Přesné 
počty bezdomovců v Česku 
sice nikdo nezná, ale podle 

odhadů ministerstva práce 
je jich v tuzemsku zhruba 
68 tisíc.

Jak „Bydlení především“ 
ve Finsku funguje? Nadace 
Y Foundation vykupuje byty 
od soukromých vlastníků 
– aktuálně jich vlastní přes 
16,5 tisíce. V těchto bytech 
pak poskytuje stálou péči 
sociálních pracovníků, 
kteří dotyčným pomáhají si 

bydlení udržet. „Pro některé 
byl ze začátku dokonce pro-
blém i se spaním v posteli, 
ale časem si i díky pomoci 
sociálních pracovníků a psy-
chologů zvyknou a byt už si 
dokážou udržet,“ říká Maria 
Ohisalo z Y Foundation.

Dlouhodobé změny

Kromě zmíněného projektu 
se ale ve Finsku lze inspirovat 
i v dalších aspektech bytové 
politiky, se kterou země zača-

la už v sedmdesátých letech 
minulého století. Díky tomu 
je v majetku měst, měst-
ských částí a fondů 400 tisíc 
bytů na zhruba 5,5 milionu 
obyvatel. Pro srovnání: Praha 
s 1,28 milionu obyvatel jich 
má ve svém majetku zhruba 
jen 35 tisíc.

Základem fi nského modelu 
sociálního bydlení jsou fon-
dy, které byty stavějí, vlastní 

a zhruba po čtyřiceti letech 
se jich zbavují, aby mohli 
stavět zase nové. Takové byty 
si ve městě Lahti nedaleko 
od Helsinek koupila brit-
ská společnost Round Hill 
Capital. Ta vlastní i 43 tisíc 
severomoravských bytů, 
které dříve patřily OKD. Díky 
prodeji získalo město fi nance 
na stavbu nových jednotek. 
Round Hill Capital, která 
byty ve Finsku pronajímá 
pod značkou Olo, se zase 
musela zavázat, že je bude 
poskytovat s dostupným 
nájemným.

Občas se Finové 
inspirují v Česku  

O podporu mladých rodin se 
ve Finsku stará výše zmíněná 
organizace Youth Founda-
tion, kterou tamní občané 
svépomocí založili v roce 
1962. Jejím cílem byl přesun 
mladých občanů z vesnic 
do měst. V současnosti má 
v majetku zhruba 3900 bytů 
v 65 lokalitách a soustředí se 
hlavně na podporu pracu-
jících mladých lidí ve věku 
od 18 do 29 let. Nájmy jim 
dokáže poskytnout až o dva-
cet procent nižší, než je tržní 
cena.

Důvěra

Celý fi nský systém je založen 
na důvěře, takže se ani jemu 
nevyhnou problémy. Pokud 
může být v mnoha aspektech 
Finsko inspirací pro Česko, 
tak Youth Foundation může 
být zase příkladem toho, kdy 
se Finové (naneštěstí) inspi-
rovali v Česku. Minulé vedení 
totiž mezi lety 2014 a 2018 
organizaci vytunelovalo. 

Ve Finsku a Estonsku 
zmizelo asi 60 milionů eur 
z jejího majetku. To je právě 
největší problém nadač-
ního fi nancování a celého 
fi nského systému. A ještě 
nedostatek lidí, kteří ho mo-
nitorují, a trvá dlouho, než 
se na nesrovnalosti přijde. 

Základem fi nského modelu 
sociálního bydlení jsou fondy, 
které byty stavějí, vlastní a zhruba 
po čtyřiceti letech se jich zbavují, 
aby mohli stavět zase nové.
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Bydlení 
především

• Housing fi rst vymyslela 

americká aktivistka Tanya Tull 

s organizací Beyond Shelter.

• V roce 1988 představila koncept 

řešení problémů bydlení v Los 

Angeles.

• Americký psycholog Sam Tsem-

beris pak program v roce 1992 

modifi koval pro potřeby města 

New York.

• Po úpravě Tsemberise se o pro-

jekt začala zajímat i americká 

federální vláda a její Kabinet 

pro bydlení a městský rozvoj.

• Aktuálně program funguje 

v desítkách amerických měst, 

ale rovněž v dalších světových 

metropolích.

 www.ekospol.cz
tel.: 233 372 021 

Rodinné bydlení 
v zeleni u Vltavy

B Velmi
úsporná

DOSTUPNÉ

CENY

Ekorezidence
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Inspiraci pro Česko 
lze hledat ve Finsku

1987  2017

Počet lidí s problémy s bydlením ve Finsku 

Pramen Housing First, Finsko
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2 000

0

bez domova
ve státních nocležnách
v ubytovnách
u příbuzných či prátel

Bývalé vedení organizace 
předražovalo kontrakty 
na stavbu nových budov 
i smlouvy o pronájmu po-
zemků.

Nové vedení organizace 
v čele s Ollim Alanenem 
musí udělat kroky, aby se 
vyhnulo bankrotu. Youth 
Foundation se podle jejího 
šéfa musí přestat angažovat 
na soukromém trhu a opět 
získat status neziskového 
fondu. /mst/
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Březnová reorganizace 
celkově snížila 
pohledávky šestice 
bankovních věřitelů 
o více než půl miliardy 
korun. 

 305080/68  INZERCE

Jaroslav BUKOVSKÝ

Reorganizace společnosti 
Vítkovice Heavy Machine-
ry, nyní skupina Vítkovice, 
zkrátila pohledávky věři-
telských fi nančních domů 
o stamiliony. Tak například 
britská banka HSBC, jeden 
z největších věřitelů, prodala 
svou zhruba dvousetmilio-
novou pohledávku za stro-
jírnami české společnosti 
Gomanold. 

Podmínka reorganizace 

Obdobný krok je podle infor-
mací deníku E15 před podpi-
sem také v případě Komerční 
banky, která si vůči strojír-
nám nárokuje pohledávku 
v obdobné výši. Prodej de-
setimilionových pohledávek 
strojírny řeší i s německými 
Commerzbank a Oberbank. 

Prodej pohledávek bank 
byl podle zdrojů obeznáme-
ných se situací podmínkou 
pro souhlas s reorganizačním 
plánem VHM, který soud 
schválil koncem března. 

Banky se zbavují pohledávek 
za vítkovickými strojírnami

Pohledávka britské HSBC 
přešla na Gomanold už 
počátkem května, poté 
změnu věřitele posvětil 
ve svém usnesení Krajský 
soud v Ostravě. „Změnila se 
osoba věřitele,“ potvrdil de-
níku E15 insolvenční správce 
VHM Lukáš Zrůst.

Pohledávka britské banky 
zněla původně na zhruba 
450 milionů korun, soud ji 
ale v rámci reorganizačního 
plánu pokrátil na dvě stě 
milionů. Někdejší pohledáv-
ka Komerční banky původ-
ně dokonce přesahovala 
550 milionů korun. 

Sázka na firmy 
ve finančních potížích

Březnová reorganizace 
celkově snížila pohledávky 
šestice bankovních věřitelů 
o více než půl miliardy ko-
run. Podle informací deníku 
E15 bude konečným kupcem 
skupina Czechoslovak Group 
byznysmena Jaroslava Str-
nada. Ta na otázky nereago-
vala, obdobně jako skupina 
Vítkovice. 

Rychlé vyrovnání zbývajících 
pohledávek je pro banky klí-
čové. Expozice vůči fi rmám 
v insolvenci je totiž spojena 

s povinností vytvářet vůči 
těmto pohledávkám masivní 
rezervy, čímž se takové trans-
akce prodražují.

NUTNÝ ODKUP. Podmínkou reorganizace Vítkovice Heavy 
Machinery byl podle zdrojů deníku E15 odkup pohledávek bank.
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Firma Gomanold, kterou 
vlastní byznysmen Marek 
Galvas, už v minulosti kupo-
vala pohledávky za fi rmami 
ve fi nančních potížích. Loni 
například koupila stomilio-
novou pohledávku za výrob-
cem tramvají Inekon Group 
od skupiny UniCredit, aby 
tím odstartovala následnou 
insolvenci Inekonu. 

Historicky už fi rma spolu-
pracovala také s impériem 
Jaroslava Strnada, kterému 
kupříkladu v roce 2013 
po pouhém měsíčním vlast-
nictví prodala zkrachovalou 
automobilku Tatra.



Řádově desítky mi-
lionů korun získala 
tuzemská společnost 

Sharry Europe od fondu 
Bohemia Venture Capital. 
Pro fond, který založil 
Přemysl Rubeš a prostřed-
nictvím něhož investuje  
miliardář Tomáš Krsek, je 
to od začátku roku již třetí 
start-up, kterému „dal“ 
peníze na další rozvoj. 
Do každého start-upu jde 
průměrně jeden milion eur.

„V tomto případě jsme 
za investované peníze získali 
čtvrtinový podíl ve fi rmě,“ 
řekl deníku E15 Rubeš.

S valuací nad sto milionů 
korun se Sharry Europe 
zařadilo mezi největší Prop-
Tech fi rmy v Evropě. Svůj 
software, který propojuje 
technologie v administrativ-
ních budovách, už prodalo 

Krskův fond investoval do české Sharry

v rámci šestnácti zakázek 
v pěti zemích střední 
Evropy. 

„Letos se chystáme 
vstoupit na americký trh, 
chceme tam otevřít obchodní 

www.e15.cz | 7

1
milion eur je 

průměrná částka 
vložená do každého 

ze start-upů.

Kdo si nikdy nesáhl na dno?

306666/27   INZERCE

zastoupení. S několika klien-
ty už vyjednáváme a u jedné 
administrativní budovy 
v Bostonu jsme před podpi-
sem smlouvy,“ popisuje Josef 
Šachta, jeden ze zakladatelů 

a současně šéf start-upu, 
který se na jaře zúčastnil 
tříměsíčního programu 
CzechAccelerator od vládní 
agentury CzechInvest. 

Především na americ-
kou expanzi a další vývoj 
produktu hodlá fi rma využít 
investiční peníze. Pomo-
ci mají hlavně při rozvoji 
analytických nástrojů, které 
budou v reálném čase zob-
razovat statistiky využívání 
kancelářských budov. „Vše 
s sebou přináší velké per-
sonální nároky, kromě USA 
je také v plánu zastoupení 
na jednom evropském trhu,“ 
dodává Šachta.

Softwarové řešení vývojářů 
z Prahy umožňuje deve-
loperům nebo majitelům 
kancelářských komplexů na-
bídnout nájemcům nadstan-
dardní služby – od přístupu 

PODPORA. Přemysl Rubeš založil fond Bohemia Venture Capital, 
který se svým kapitálem vstupuje do start-upů.
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do budov pomocí mobilního 
telefonu namísto plastových 
karet přes efektivní využití 
parkovacích míst až po kom-
plexní webovou správu celé 
budovy. Mezi zákazníky 
Sharry už patří společnosti 
Skanska, HB Reavis, Invesco 
či White Star Real Estate. 

Hana FILIPOVÁ



Jiří LIEBREICH

Cestujícím na tramvajových 
linkách v hlavním městě se 
bude jezdit pohodlněji. Praž-
ský dopravní podnik totiž 
získal dva posudky, které po-
tvrdily, že Škoda Transporta-
tion je jediným dodavatelem 
způsobilým do moderních 
tramvají Škoda 15T dodat 
a instalovat 124 klimatizací. 
Deníku E15 to sdělil mluvčí 
DPP Daniel Šabík.

Dvakrát jištěný kontrakt 

Zakázku v hodnotě 398 
mi lionů korun nejprve pod-
pořil posudek od pražského 
Českého vysokého učení 
technického, poté i právní 
posudek, který pro DPP ex-
terně zpracovala advokátní 
kancelář Havel & Partners. 

Posudek ČVUT konstatuje, 
že DPP nevlastní výrobní 
dokumentaci tramvají 15T, 
která je nutná pro zásahy 
do konstrukce vozidel. 
Pokud by navíc klimatizace 
dodala a instalovala jiná 

Počet klimatizovaných 
tramvají v Praze se zdvojnásobí

ce rozvodů vzduchu, a tím 
pádem je dílo jedinečné,“ 
sdělil deníku E15 už dříve šéf 
DPP Petr Witowski.

Investici musí ještě schvá-
lit rada hlavního města, 
mělo by to být do konce 
června. Celkový počet 
klimatizovaných tramvají 
v Praze by se tak zvýšil 
na 250. 

Na kolejích ještě letos 

Montáž jednoho zařízení 
trvá zhruba týden, dopravní 
podnik chce ve vozovnách 
Pankrác a Vokovice stihnout 
alespoň osm instalací měsíč-
ně. První „doklimatizované“ 
tramvaje by měly jít do pro-
vozu ještě letos, zcela hotovo 
má být do konce příštího 
roku.

Instalaci klimatizací 
schválilo loni v létě bývalé 
představenstvo dopravního 
podniku. Práce měly začít 
už loni, ale plány zastavila 
obměněná dozorčí rada 
největší pražské fi rmy. 
I proto si dal DPP posudky 
vypracovat.

fi rma než Škoda Trans-
portation, DPP by ztratil 
dvouletou záruku na takto 
upravené tramvaje. Vozidla 
totiž v minulosti získal právě 
od Škody Transportation. 

Zároveň by DPP vznikly 
značné fi nanční vícenáklady. 
Následný právní posudek 
potvrdil, že DPP může zadat 
zakázku formou jednacího 
řízení bez uveřejnění.

„Posudek ČVUT hovoří 
o tom, že výrobce tramvají 
vlastní projektovou doku-
mentaci, tedy že to není 
pouhá instalace klimatizace 
na střechu, ale rekonstruk-
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Nevšední káva 
pro každou příležitost

Spojte se s námi: tel. 222 262 155
info@Dallmayr.cz  www.Dallmayr.cz

30šálků kávy 
Dallmayr denně

připravte

1
získejte

dokonalý přístroj
Jura ZDARMA

296712/61   INZERCE

TEMPEROVANÁ FLOTILA. Poté, co do konce příštího roku skončí dodatečná montáž klimatizace 
do nynějších tramvají, po Praze bude jezdit už 250 klimatizovaných vozů.
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Těžařské a energetic-
ké společnosti MND 
z impéria KKCG Karla 

Komárka se loni navzdory  
rostoucímu počtu odběratelů 
nedařilo. Tržby sice vzrostly 
ze 34 na 70 miliard korun, ale 
ztráta před zdaněním se podle 
konsolidované výroční zprávy 

Ztráta MND se přehoupla 
přes čtvrt miliardy

MND se kromě prodeje 
a obchodování s energiemi 
zabývá také těžbou ropy 
a zemního plynu na jižní Mo-
ravě. Loni společnost prodala 
vlastní ropu za 1,1 miliardy 
a plyn za 477 milionů korun. 

Provozuje rovněž dva z cel-
kově osmi podzemních 
zásobníků plynu v Česku, a to 
v Uhřicích a Dambořicích.

Ondřej SOUČEK

www.e15.cz | 9

Počet odběratelů 
plynu MHD loni 
vzrostl o 68 pro-
cent na 66 tisíc 
zákazníků. Podobný 
nárůst nastal také 
u prodeje elektřiny. 

Spojuje nás víc, než si myslíme.

306666/18   INZERCE

Hospodářské výsledky MND 

Pramen MND, vyýroční zprávy

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

tržby 
(v miliardách Kč)

zisk 
(v milionech Kč)

20,2 19,7 34,0 69,9

732 128 -86 -272

ztrojnásobila. Dosáhla 272 mi-
lionů korun. 

Příčinou je podle společ-
nosti obchodování na burze, 
na níž nakupovala dráž než 
prodávala. Nákladná je i 
stále intenzivnější snaha MND 
dosáhnout vyššího podílu 
na trhu dodavatelů energií. 

„Počet odběratelů našeho 
plynu loni vzrostl o 68 pro-
cent na 66 tisíc zákazníků. 
Podobný nárůst nastal také 
u prodeje elektřiny. Tam už 
zákaznická základna čítá 
43 tisíc. Akviziční činnost ale 
znamenala i vyšší náklady,“ 
připouští mluvčí společnosti 
Dana Dvořáková. Peníze 
na získávání zákazníků měly 
jít zejména na IT řešení, mar-
keting, ale i na platy. 

Lidl staví v Buštěhradu 
obří logistické centrum

Až pět stovek lidí zaměstná 
jedno z největších evrop-
ských logistických středi-
sek společnosti Lidl, jehož 
stavba začala v Buštěhradu 
u Kladna. Řetězec chce le-
tos otevřít patnáct nových 
prodejen. Investice do nich 
včetně centra přesáhnou 
tři miliardy korun.

Mapy.cz spolupracují 
s Booking.com

Mapová služba Mapy.cz 
se propojila s globálním 
webem poskytujícím uby-
tování Booking.com. Nově 
tak lze přímo v aplikaci 
najít až 1,6 milionu ubyto-
vacích objektů včetně jejich 
fotografi í a recenzí. Ozná-
mil to Seznam.cz, kterému 
Mapy.cz patří. /čtk/

Krátce
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významné investice do lidí, 
produktů, technologií 
a do značek,“ uvedl v prohlá-
šení Döpfner. „KKR je dlou-
hodobým partnerem, který 

Američané jsou 
krok od ovládnutí 
Axel Springeru
Štěpán BRUNER

Americká investiční společ-
nost KKR podala nabídku 
na vyplacení minoritních 
akcionářů německého me-
diálního domu Axel Springer. 
Investor je zároveň připra-
ven vložit peníze do rozvoje 
vydavatelství, především 
do oblasti digitální žurnalisti-
ky. Axel Springer vydává na-
příklad nejčtenější evropský 
bulvární deník Bild nebo list 
Die Welt.

KKR nabídla minoritním 
akcionářům 63 eur za akcii, 
o 13 procent nad hodnotou 
akcií po skončení úterního 
obchodování. V případě 
úspěšného dokončení by 
transakce ohodnotila Axel 
Springer na 6,8 miliardy 
eur – 174 miliard korun.

Krok podporují oba nynější 
největší akcionáři – vdova 
po zakladateli vydavatelství 
Friede Springerová a jeho 
šéf Mathias Döpfner. Ti si své 
podíly ponechají a dohroma-
dy by podle plánu měli držet 
45 procent akcií vydavatelství. 

„Náš plán růstu si v ná-
sledujících letech vyžádá 

respektuje a podporuje náš 
závazek věnovat se nezávislé 
žurnalistice,“ dodal.

Döpfner, který stojí v čele 
vydavatelství téměř dvacet 
let, přetvořil největší němec-
ký mediální dům v digitální 
společnost. Na úkor tištěných 
vydání dostaly přednost nové 
projekty jako například web 
Business Insider nebo evrop-
ská edice serveru Politico. 
Někteří investoři ale přesto 
fi rmu kritizují za to, že stále 
příliš lpí na svých tradičních 
titulech a málo se věnuje 
oblasti digitální inzerce.

Akcie Axel Springer 
na zprávu reagovaly 
růstem o skoro 
13 procent na 
62,9 eura. Loni ale 
cena dosáhla i 73 eur.

www.iSportLiga.cz

DEJ GÓL sparťanům
VYHRAJ Playstation

 Sobota 15. 6. od 13.00 
na Letné 

Vstup zdarma 

303812/102 INZERCE

Název Kurz [Kč] Změna  

AVAST 90,00    -1,10 % 

CETV 91,90    0,44 % 

ČEZ 543,50    -1,18 % 

Erste Bank 826,20    -1,05 % 

Kofola 291,00    0,69 % 

KB 885,00    -1,78 % 

Moneta 76,80    -0,39 % 

O2 CR 227,50    -0,44 % 

Pegas 756,00    1,07 % 

Philip Mor. ČR 13 700,00    0,00 % 

TMR 790,00 0,00 %

VIG 596,50 0,25 %

Celkový objem (v tisících korun) 350 160

Akcie na pražské burze 12. 6. 2019

Kurzovní lístek ČNB  Platnost od 12. 6. 2019

Země Množství Kurz

Austrálie 1 15,724

Čína 1 3,270

Dánsko 1 3,430

EMU 1 25,615

Chorvatsko 1 3,456

Japonsko 100 20,871

Kanada 1 17,014

Maďarsko 100 7,969

Norsko 1 2,619

Polsko 1 6,012

Rusko 100 34,946

Švédsko 1 2,398

Švýcarsko 1 22,764

Turecko 1 3,908

USA 1 22,623

Velká Británie 1 28,839

NĚMECKÝ 
mediální dům 
mimo jiné vydává 
nejčtenější 
evropský bulvární 
deník Bild.Fo
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Nejprodávanější 
elektromobily 
ve Švédsku

model 
počet 

prodaných 
vozů

11. Tesla Model 3 1649 

12. Renault Zoe 1072 

13. Kia Niro 1948  

14. Nissan Leaf 1681  

15. BMW i3 1600  

16. Tesla Model S 1355 

17. Hyundai Kona 1284  

8. Hyundai Ioniq 1208 

19. VW e-Golf 1208  

10. Audi E-tron 1195

Pramen Bil Sweden, prodeje leden až květen 2019
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Ambiciózní plán Švédska 
na významné snížení 
emisí dostal nečekanou 

ránu. I přes mohutné dotace, 
které země ze Skandinávské-
ho poloostrova poskytuje 
na nákup elektromobilů, nemá 
dostatečné kapacity pro jejich 
nabíjení. Informovala o tom 
agentura Bloomberg.  

Kvůli nárůstu vládních 
dotací vzrostl prodej elektro-
mobilů ve Švédsku v prvních 
pěti měsících letošního roku 
o 253 procent. Poptávka 
po elektřině ve Stockholmu 
a dalších velkých městech tak 
výrazně stoupla. Městům ale 
nyní chybějí nové rozvodné 
sítě i více dobíjecích stanic. 

Švédsko musí problém začít 
řešit co nejdříve, neboť podle 
energetické společnosti Power 
Circle chce tamní vláda uvést 

Švédsko mohutně podpořilo 
e-auta. Není je ale kde nabíjet

Rezervováno

²

PARAMETRY

304220/41 INZERCE

Ropný gigant Aramco 
loni vydělal v přepočtu 
2,5 bilionu korun

Největší ropné fi rmě na svě-
tě, saúdskoarabské Saudi 
Aramco, stoupl loni čistý 
zisk na 111,1 miliardy dolarů – 
2,5 bilionu korun – ze 75,9 mi-
liardy dolarů v roce 2017. 
Celkové příjmy se díky růstu 
cen ropy zvýšily o 35 procent 
na 356 miliard dolarů.

V Číně setrvale 
klesá odbyt vozů

Prodej automobilů v Číně se 
v květnu meziročně snížil 
o 16,4 procenta na 1,9 mi-
lionu automobilů, což byl 
dosud nejhorší měsíční 
propad. Největší světový 
trh motorových vozidel 
je v poklesu už jedenáct 
měsíců. Uvedl to Čínský svaz 
výrobců automobilů. 

Zisk majitele obchodů 
Zara stoupl o desetinu

Španělské oděvní společ-
nosti Inditex, která mimo 
jiné vlastní řetězec obchodů 
Zara, stoupl ve fi skálním prv-
ním čtvrtletí čistý zisk o de-
set procent na 734 milionů 
eur, v přepočtu 18,8 miliardy 
korun. Hospodaření podpo-
řil příznivý vývoj směnných 
kurzů. Společnost Inditex je 
největším prodejcem oděvů 
na světě. /čtk/

Krátce

na silnice do konce příští 
dekády zhruba 2,5 milionu 
elektrických a hybridních 
vozidel. Stavba nových kabelů 
a rozvodných sítí však může 
trvat až deset let, což znamená, 
že Stockholm by neměl být 
schopen výrazně navýšit ka-
pacity pro spotřebu energie až 
do roku 2030, odhaduje tamní 
správce sítě Ellevio AB.

Navzdory skoku v prodejích 
v letošním roce je Švédsko po-
zadu za sousedním Norskem, 
pokud jde o celkový počet elek-
tromobilů. To mělo do konce 
května na rozdíl od Švéd-
ska zhruba desetinásobek 
registrovaných elektromobilů 
– 234 tisíc, což z něj činí jeden 
z největších trhů na světě.
 více E15.cz

Jiří FRYDLEWICZ
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Objednávejte na
www.ikiosek.cz/e15premium

KDY SE VYPLATÍ 
BYT KOUPIT 
A KDY PRONAJMOUT?

VŠE 
O REALITÁCH

NA E15.CZ

Právě 
v prodeji

Koupíte ve
 všech prodejnách

Geco a Relay

299049/629 INZERCE

Čeští europoslanci chtějí 
Webera do čela komise

Europoslanci z Česka, Polska 
a Slovenska, kteří jsou součástí 
největší lidovecké frakce EPP, 
jednoznačně podpořili jejího 
šéfa Manfreda Webera do funk-
ce předsedy Evropské komise. 
V tiskové zprávě také upozorni-
li na kontrast mezi jejich posto-
jem a názory premiérů V4.

Itálie uzavře uprchlický 
tábor na Sicílii téměř 
o půl roku dříve

Italská vláda svůj největší 
uprchlický tábor, který leží na 
Sicílii nedaleko Katánie, uza-
vře už v polovině příštího mě-
síce. Podle agentury ANSA to 
oznámil ministr vnitra Matteo 
Salvini. Tábor v obci Mineo 
začaly italské úřady vyklízet 
letos v únoru a původně měl 
být uzavřen koncem roku. /čtk/

Krátce

VÍCE NEŽ 400 LIDÍ zadržela moskevská policie při nepovo-
leném pochodu, jehož účastníci vybízeli k potrestání viníků ne-
spravedlivého stíhání investigativního novináře Ivana Golunova. 
Oznámil to server OVD-Info, specializující se na policejní zákroky. 
Mezi zadrženými jsou i reportéři a opoziční politik Alexej Navalnyj, 
považovaný za hlavního oponenta Kremlu. Sledujte E15.cz
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ZÁSAH V MOSKVĚ

Británie podle exministra 
zahraničí Borise Johnsona 
vyjedná s Evropskou unií 
lepší dohodu o podmínkách 
brexitu, zároveň ale nesmí 
svůj odchod z evropského 
bloku dále odkládat. 

Hlavní favorit souboje 
o místo lídra vládních konzer-
vativců uvolněné Theresou 
Mayovou vystoupil na zaha-
jovací tiskové konferenci své 
kampaně a řekl mimo jiné, že 
neočekává odchod z unie bez 
„rozvodové dohody“. Důsled-
ná příprava na takový scénář 
je ale podle něj nejlepší 
cestou pro vyjednání ústupků 
v Bruselu.

„Po třech letech a dvou 
promeškaných termínech 
musíme 31. října z EU odejít. 
Musíme odvést lepší práci, 
než je současná třikrát od-
mítnutá brexitová dohoda,“ 
prohlásil. Až Británie „onu 
lepší dohodu“ vyjedná, přine-
se to Britům podle Johnsona 
„nesmírný pocit úlevy“.

Británie zůstává členem EU 
i tři roky po referendu, ve kte-
rém se britští voliči vyslovili 
pro brexit, neboť končící 
premiérce Therese Mayové se 
opakovaně nepodařilo v do-
mácím parlamentu ratifi kovat 
připravenou dohodu o pod-
mínkách odchodu. /čtk/

Johnson slíbil 
Britům lepší 
rozvod s unií
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Bankéři 
potřebují 
silnější zbraně
Česká centrální banka zřejmě 
dostane to, po čem toužila: 
zákonem přiznané pravomo-
ci dozorce nad hypotečním 
trhem. Vláda návrh schválila, 
a i když v parlamentu asi ně-
jakých změn dozná, mají cen-
trální bankéři na dosah moc, 
po níž léta volají. Kromě 
toho by měla novela ulevit 
mladým žadatelům o hypo-
téky. Jsou další nástroje pro 
ČNB vůbec potřeba? A zlepší 
se dostupnost bydlení pro 
mladé?

Podle efektu, který měla 
na trh doporučení ČNB plat-
ná od loňského podzimu, by 
první odpověď zněla nikoli. 
Počet žádostí o hypotéky je 
letos skoro o čtvrtinu nižší 
než před rokem, a i když 
vyšší sazby a ceny bytů věci 
také nepomohly, je jasné, že 
doporučení ČNB měla silný 
vliv. S efektem svých opatření 
je ostatně spokojena i samot-
ná banka, takže by se mohlo 
zdát, že psát nové zákony 
není třeba. Argumentují tak 
i někteří politici. 

Je to ovšem omyl. Stačí 
se podívat do USA v prvním 
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Rady, porady 
a čekání
Šéf ČSSD Jan Hamáček to 
nemá lehké. Jeho strana se 
ve vládě snaží zachovávat 
alespoň základní loajalitu, 
a zároveň se neušpinit pre-
miérovými problémy. Malin-
ko schizofrenní postoj zaujala 
i ve vztahu k protibabišov-
ským demonstracím. S jejich 
organizátory se Jan Hamáček 
setkal a uvedl, že i premiérovi 
poradil, aby nespokojen-
cům dodal pocit vyslyšení. 
Demonstrace podle něj 
„nejsou cestou“, pár výraz-

ných spolustraníků mu na ně 
ale chodí. To Andrej Babiš 
žádné dilema neřeší: „Nevím, 
co bych s nimi řešil,“ odmítl 
možnost setkání s organizáto-
ry demonstrací.

Nejasná situace panuje ko-
lem výměny ministra kultury. 
Od konce května už vládce 
rezortu Antonín Staněk ne-
měl v úřadu sedět. „Kdyby se 
to prodlužovalo, musel by to 
premiér řešit,“ uvedl Hamá-
ček. No uvidíme. Trochu to 
připomíná notoricky známý 
obraz Salvadora Dalího Persi-
stence paměti s roztékajícími 
se hodinami. I zde si čas 
v poklidu plyne.

Tvář dne

Jestliže v parlamentu 
zablokujeme brexit, 
rozpoutáme bouři 
a budeme čelit smrtící 
odplatě od voličů, řekl 
bývalý britský ministr 
zahraničí Boris 
Johnson. 

str. 12

Komentář Glosa Petra PEŠKA

U dostupnosti bydlení pro 
mladé se toho moc nezmě-
ní. Ano, jedná se o úlevy. 
O deset procentních bodů 
vyšší povolený poměr dluhu 
k hodnotě zástavy (LTV) 
citelný bude. Je rozdíl, jestli 
na pražský pětimilionový byt 
musíte mít naspořený milion 
nebo půl milionu. Ale část 
této počáteční úlevy bude 
záhy kompenzována růstem 
cen nemovitostí kvůli vyšší 
poptávce. 

Primárním problémem 
velkých měst, kde je situace 
s bydlením nejhorší, je 
strukturální převis poptávky 
nad nabídkou. Ten se novým 
opatřením nesníží, ba na-
opak. Skutečně by pomohlo, 
kdyby se urychlilo povolovací 
řízení alespoň tak, aby podle 
dat Světové banky nebylo 
těžší postavit sklad v Česku 
než v Kamerunu. Aby Česko 
nebylo na 156. místě tohoto 
žebříčku, ale třeba alespoň 
na 68., jako bylo ještě v roce 
2012. Neuškodilo by ani 
rozumné omezení spekulativ-
nějších forem využití obydlí.

Martin
LOBOTKA
hlavní ekonom 
společnosti 
Conseq

desetiletí tohoto milénia. 
I tam bývaly doby, kdy banky 
poskytovaly hypotéky rozum-
ně. A pak se díky fi nančním 
inovacím (sekuritizace, 
strukturované produkty 
a podobně) utrhly ze řetězu. 
To, že je dnes s českými 
bankami všechno pořádku, 
není zárukou, že tomu tak 
bude i v budoucnu. Lze si 
třeba představit, že banky se 

ocitnou pod tlakem fi skálně 
hladové vlády či rostoucí 
konkurence nebankovních 
subjektů a popustí hypoteční 
kreativitě uzdu. Nebo že se 
jejich kapitálová vybavenost 
ze současných nadprůměr-
ných hodnot sníží. Stabilita 
fi nančního sektoru je přitom 
klíčová věc. Pohled na léta 
2008 a 2009 ukazuje, že 
recese způsobené realitními 
krizemi jsou hlubší a delší 
než jiné.

m 

I v USA byly doby, kdy 
banky poskytovaly 
hypotéky rozumně. 
Pak se utrhly ze řetězu.
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Minirecenze

SERIÁL
Good Omens 
(Vydalo: Amazon Video)

Internetová 
videopůjčovna 
Amazon Video 
k poslednímu 
květnovému dni 
vydala šestidílný 
poetický skvost 
Good Omens. 
Vznikl na motivy románu Dobrá znamení z dílny 
spisovatelů Terryho Pratchetta a Neila Gaimana, 
který se na seriálu rovněž podílel jako scenáris-
ta. Příběh démona Crowleyho v podání Davida 
Tennanta a anděla Aziraphaela ztvárněného 
Michaelem Sheenem, kteří spojí síly ve snaze 
zastavit blížící se střet sil pekla a nebe neboli 
apokalypsu, nabízí rozverné hrátky s jazykem 
a košaté, byť místy obšírné vyprávění typické pro 
díla autora desítek knih o Zeměploše Pratchetta. 
Zároveň ukazuje, že ne vše musí být tak, jak je 
psáno, že i protiklady mohou spolupracovat, že 
i v démonovi je kus něčeho dobrého a v andělovi 
kus něčeho zlobivého. Komediální fantasy dílo 
je ozdobeno solidními počítačovými efekty a ex-
celentními hereckými výkony včetně archanděla 
Gabriela v podání Jona Hamma.

Marek SCHWARZMANN

FILM 
Tranzit 
(režie: Christian Petzold)

Kafka v Casablance, nebo nemístně upovídaná 
válečná historka v nepřesvědčivých současných 
kulisách? Novinka uznávaného německého 
fi lmaře Christiana Petzolda na loňském Ber-
linale rozdělovala. Autor snímků Fénix nebo 
Yella v romantickém dramatu spojil minulost 
s přítomností, když román Anny Seghersové ze 
čtyřicátých let dvacátého století vypráví v dneš-
ní Marseille. Témata migrace a identity se tím 
pro někoho zvrstvují do fi lozofi cké debaty nad 
věčnými evropskými fantomy. Pro ostatní působí 
jako myšlenky uměle a lacině zasazené do ne-
reálného světa, přesyceného vnitřním mono-
logem barmana, který vše sleduje a popisuje. 
Franz Rogowski tiše září jako mladík, jenž si 
ve snaze uprchnout z Evropy vypůjčí doklady 
mrtvého, na něhož ve Francii čeká manželka. 
Paula Beerová má za úkol hlavně zmateně chodit 
a tvářit se jímavě.

Iva PŘIVŘELOVÁ
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X-Men se loučili 
bez pompy

Iva PŘIVŘELOVÁ

Na rozdíl od velkolepého loučení 
Avengers, kteří zajistili obživnutí 
poloviny planety a stali se u toho 
nyní druhým nejvýdělečnějším 
fi lmem historie, jejich superhr-
dinští kolegové značky Marvel 
X-Men odcházejí ve stylu o něco 
skromnějším. A to přesto, že 
novinka X-Men: Dark Phoenix 
řeší křehký mír mezi mutanty 
a lidmi, traumata Jean Greyové 
a ještě k tomu invazi děsivých 
vyspělých tvorů, kteří přišli 
o domov a teď plánují lidstvo 
vyhladit celé. 

Filmová sága marvelovských 
mutantů začala ještě v dobách, 
kdy komiksové fi lmy nechodily 
do kin každé dva měsíce a kdy 
byl Bryan Singer považován 
za nadějný talent, tedy v roce 
2000. Od té doby vzniklo ně-
kolik dalších fi lmů s označením 
X-Men, v nichž se různě měnila 
a mazala budoucnost a minulost 
a odvracely apokalypsy.

Dark Phoenix je čtvrtým 
dílem dobrodružství První třídy, 
omlazených postav známých 
z první trilogie. Jean tu tedy 
hraje Sophie Turnerová, s lepším 
make-upem a podobnou zarpu-
tilostí jako svou Sansu Starkovou 

v pozdějších sériích seriálu Hra 
o trůny. 

Zápletka pochází z oblíbeného 
komiksového příběhu z osmde-
sátých let a odehrává se v roce 
1992, ačkoliv Profesor X v podání 
Jamese McAvoye i Magneto, 
kterého hraje nejcharizmatič-
tější z obsazení fi lmu Michael 
Fassbender, vypadají skoro 

stejně dobře jako před třiceti 
lety, když je diváci mohli poznat 
v nejlepším fi lmu série První 
třída.

Hlavním protivníkem titulní 
hrdinky by mohla být jen ona 
sama a kontroverzní psycholo-
gické metody Charlese Xaviera. 
Tvůrci vše ale zbytečně zahustili 
ještě stereotypním soubojem 
s mimozemšťany vedenými 
ledovou kráskou s tváří Jessiky 
Chastainové. 

Jean, dívka sálající problémy, 
emocemi a neovladatelnou silou, 
by přitom stačila na účinně 
cituplnou komiksovou metaforu 
rodiny s problematickou puber-
ťačkou a dominantním otcem 
i na poutavou akci. Scénář měl 
proto kromě smazání linie s ve-
třelci trochu ubrat z klišovitých 
vět, jež divák dokáže odrecito-
vat dřív než postava, a donutit 
X-Men víc se starat o své lidské 
spoluobčany a neprat se mezi 
sebou pomocí plně obsazeného 
vagonu metra. A kéž by u fi lmu 
alespoň chvíli nehrála dunivá 
hudba Hanse Zimmera.

Po jedné z nejslabších epizod 
série Apokalypsa představuje 
Dark Phoenix i tak vstanutí 
z popela. Nabízí standardní su-
perhrdinskou podívanou, která 
v dnešní přesycené nabídce už 
ale přece jen úplně nestačí.

Autorka je spolupracovnicí 
redakce

Po jedné z nejslabších 
epizod série Apokalypsa 
představuje Dark 
Phoenix i tak vstanutí 
z popela.

ZLÁ A HODNÁ. Zákeřná mimozemšťanka, kterou ztvárnila Jessica Chastainová (vlevo), usiluje o sílu zmatené 

mutantky Sophie Turnerové.
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X-MEN: DARK PHOENIX
(komiksová akce, USA, 114 minut)

Režie a scénář: Simon Kinberg

Hrají: Sophie Turnerová, James 

McAvoy, Jennifer Lawrencová, 

Michael Fassbender, Jessica 

Chastainová

Hodnocení: 60 %
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Za čtvrt století existen-
ce si Low pocházející 
stejně jako Bob Dylan 

z Duluthu v americké Minne-
sotě vybudovali pověst jedné 
z předních syrových minimali-
stických kytarovek zpoza oceá-
nu. Dvanácté album Double 
Negative je zachycuje v nové, 
méně přístupné poloze, v níž 
prim hraje elektronika a k ne-
poznání rozmazané struktury 
skladeb. „Byli jsme si jistí tím, 
že jsme nahráli něco mimo-
řádného,“ říká Alan Sparhawk, 
zpěvák a kytarista skupiny, 
která vystoupí 2. července 
v pražské MeetFactory. 

 Na albu Double 
Negative jste udělali 
radikální změnu. Ta 
s sebou musela přinést 
i potřebu vymyslet nově 
podobu živých koncertů.
Pro nás to zásadní změna, 
a tím ani problém, není. 
S každou deskou vidíme starší 
věci jinak a pokaždé jsme je 
museli pro potřeby koncertů 
drobně upravovat. Ve studiu 
jsme nad některými skladbami 
pochopitelně vedli debaty, 
ale jejich závěrem bylo, že je 
naopak plusem, že je můžeme 
hrát v různých obměnách. 
Přehrávat skladby v té podobě, 
jak jsou na desce, by pro nás 
ani nebylo atraktivní. Skuteč-
ně hrát pro nás představuje 
i odlišnou, hlubší interakci 
s publikem.

 Vedle nadšení nad 
svěžím zvukem alba šlo 

Hudba je pro mne zázrak
s duševními nemocemi zní 
spíše jako zdroj nejistoty?
Celý rozpor, že rokenrol je 
protipólem svátosti církve, 
je mýtus, který do hry uměle 
a záměrně vnesli lidé, kteří 
se jednoduše báli. Pro mě je 
hudba Hlas Boží a důkaz, že 
vesmír je daleko milosrdnější 
a mystičtější místo, než si 
kdokoli z nás připouští. Ale 
v té či oné podobě a s jinou 
intenzitou to cítím z každého, 
koho potkávám. 

 Křesťanský rock má 
v Americe zcela odlišnou 
pověst než v Evropě. 
Proč je stále vnímán 
jako kuriozita, jako něco 
neobvyklého, bizarního?
Američané oddělují hudbu 
od spirituality. Stále ji, a ro-
kenrol především, vnímají jako 
něco zvráceného, co dělají 
nezralí, nedospělí lidé, děti, 
než vyrostou. Amerika zdaleka 
není tak svobodná a svobodo-
myslná země, jak se prezentuje 
navenek. V Evropě je hudba 
v první řadě formou umění. 
Naučili jste se naslouchat umě-
ní mladší generace, protože 
víte, že odráží budoucnost, 
a proto by jí měla být věno-
vána pozornost. Američané 
a trochu i Britové si nechávají 
odvést pozornost módou. 
Musejí se nejdřív ujistit, že věc 
je dostatečně „cool“, než ji za-
čnou brát vážně. více E15.cz

Petr FRINTA
Autor je spolupracovníkem 
redakce
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zaregistrovat i zklamání, 
protože z klasického re-
pertoáru vybočuje možná 
až příliš.
Když jsme ji dokončovali, 
uvědomovali jsme si, jak moc 
je odlišná, a že pro spoustu 
lidí bude těžká na skousnutí. 
Věděli jsme, že řada lidí ji 
možná nepochopí, ale i to, že 
pár jich ji naopak bude mít 
o to raději. Pořád jsme malá, 
„divná“ kapela. Nepíšeme hity 
a ani neočekáváme jednoznač-
né přijetí. Byli jsme si nicméně 
jistí tím, že jsme nahráli něco 
mimořádného pro nás samot-
né a ohlasy daleko předčí naše 
očekávání. Vyšlo něco, v co 
jsme ani nedoufali.

 Co proměnu pohánělo? 
Odjakživa jsme hledali nové 
možnosti, jak hudbu dělat. 
Průběžně jsme se snažili náš 
zvuk zároveň odvážně a při-
rozeně oživovat. A najednou, 
ještě k tomu ve chvíli, kdy se 
naše země začala přiklánět 
k fašismu, jsme se ocitli ve stu-
diu s producentem s velmi 
neortodoxním přístupem. 
A skladby, které z nás lezly, si 
podobně radikální řez žádaly.

 Do jaké míry 
roztříštěný, těkavý 
charakter desky odráží 
povahu duševního 
onemocnění, s nímž jste se 
potýkal?

Ty problémy mě provázejí 
od počátků kapely. Někdy jsou 
akutnější a více ovlivňují to, 
jak žijeme a fungujeme. Čím 
závažnější byly, tím méně jsem 
byl produktivní: duševní one-
mocnění nutně nemusí jít ruku 
v ruce s kreativitou, prostě je 
jen ohrožující. Proto je pro mě 
hudba zázrak, daleko větší, 
než si kdy kdo uvědomuje. 
Sehrála zásadní roli při mém 
uzdravování, a jako někdo, 
kdo prošel velkými výkyvy, si 
takového daru vážím o to víc. 

 Low jsou jednou 
z nejznámějších rockových 
kapel s křesťanským 
pozadím. To v souvislosti 

Radiohead zpřístupnili 
hodiny starých písní

Britská hudební skupina 
Radiohead na internetu zve-
řejnila 18 hodin svých dosud 
neznámých nahrávek z deva-
desátých let. Umělci reagovali 
na čin neznámého hackera, 
který nahrávky ukradl z archi-
vu zpěváka Thoma Yorkeho 
a údajně požadoval výkupné 
150 tisíc dolarů za to, aby je 
nepublikoval.

Ve Varech ocení 
Juliannu Mooreovou

Křišťálový glóbus za mi-
mořádný přínos světové 
kinematografi i dostane při 
zahájení fi lmového festivalu 
v Karlových Varech americká 
herečka a držitelka Oscara 
a Zlatého glóbu Julianne
Mooreová (na snímku).  Za-
hajovacím fi lmem bude sní-
mek Po svatbě, který natočil 
její manžel Bart Freundlich.

Vznikne další fi lmová 
verze Balady pro banditu

Režisér Vladimír Michálek při-
pravuje novou fi lmovou verzi 
slavného českého fi lmu z roku 
1978 Balada pro banditu. Film 
se bude točit na ukrajinské 
Koločavě, kde se příběh ode-
hrává. Novou verzi podpoří 
Česká televize, na hudbě se 
s Jihočeskou fi lharmonií bu-
dou podílet i herci brněnské-
ho Divadla na provázku.

Ve Francii otevřou nové 
Funèsovo muzeum

V jihofrancouzském Saint-Ra-
phaël se na konci červen-
ce otevře nové muzeum 
věnované slavnému komikovi 
Louisi de Funèsovi. Nahradí 
muzeum na pozemku herco-
vy někdejší usedlosti, zámku 
Clermont na západě země, 
které loni muselo ukončit 
provoz kvůli novému majiteli 
nemovitosti. /čtk/

Krátce



Foto dne 

Z Rejžkova deníčku

POLICIE 
v Hongkongu včera 
zasáhla slzným 
plynem, vodními 
děly a gumovými 
projektily proti 
demonstrantům, 
kteří se shromáždili 
u vládních budov 
na protest proti 
návrhu zákona, jenž 
má umožnit vydávat 
do pevninské Číny 
osoby podezřelé ze 
spáchání trestného 
činu. Demonstranti se 
pokusili proniknout 
do vládního komplexu 
a házeli na policisty 
kameny. Projednání 
normy poté tamní 
parlament odložil.
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Ne že by nebylo na domácí 
politické scéně stále dost ab-
surdních událostí, ale jednu 
z nejvýraznějších má tento 
týden na svědomí z ODS 
vypuzený Václav Klaus 
junior. Ohlásil vznik hnutí 
Trikolóra. 

Pakliže byl moderátorem 
akce prodejný herec Marek 
Vašut, není moc o čem mlu-
vit, ledacos to napovědělo. 
To jsou ty osobnosti, které 
Klaus sliboval? Pravda, ještě 

se nechal vyfotit s podrž-
taškou všech prezidentů 
od Novotného přes Husáka 
a Havla až po Zemana, s „ne-
smrtelnou tetou“ Jiřinou 
Bohdalovou.

Trikolóra v chabém 
programu nenabízí nic 
převratného a nabíhá si 
populistickými výroky, jako 
že „přišel čas vzít si naši zem 
zpátky“.  Kam „zpátky“? 
Do dob opoziční smlouvy 
nebo tatínkovy amnestie 

tunelářů? Drzost tím ale 
zdaleka nekončí. 

Českou republiku by si 
měli vzít zpátky lidé, kteří 
pracují, vychovávají děti 
a platí daně. Jasně. A on jim 
někdo tu republiku kra-
de? Ano, předlistopadový 
komunista a estébák Andrej 
Babiš, momentálně zahna-
ný v rohu kvůli zneužívání 
dotací. I proto se po celé 
zemi demonstruje. To však 
mladý Klaus nekomentuje. 

Nejnehoráznějšího výroku se 
však dopustil, když v tou-
ze vyrovnat se Okamurovi 
pravil: „My naprosto ctíme 
evropské hodnoty ve smyslu 
neafrické a nearabské.“ 

Fajn, tak ať ten hlupáček 
z Klausovic Addamsovy 
rodiny přestane poslouchat 
blues a rock, původem tak 
africké! Co je podle něj ctění 
evropských hodnot? 
TV Šlágr, Eva s Vaškem, 
Pepíček Zíma?

Přesto přeji těmto obro-
zeným trpaslíkům u voleb 
aspoň 4,5 procenta hlasů. 
Přesně ta, která odčerpají 
ANO, KSČM a SPD.

Předem vybledlá Trikolóra

Jan
REJŽEK
kritik
a publicista
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