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Vltavská cesta se otevírá
Splavnění Vltavy a návrat lodí do jižních Čech
budí emoce mezi politiky i podnikateli.
TÉMA
str. 6–7

Operace
mimo vlast
Když jsem v Súdánu
brečel, nikdo mi to
nevyčetl, říká lékař bez
hranic Tomáš Šebek.
PÁTEČNÍ ROZHOVOR
str. 14–15

CZK/EUR • 27,020 / 0,000 Kč

CZK/USD • 25,050 / –0,047 Kč

PX • 980,76 / +0,19 %

EURO STOXX 50 • 3451,63 / +0,90 %

ZLATO • 1247,50 $ / –0,13 %

KOMENTÁŘ: UDEJ SVÉHO ŽIVNOSTNÍKA / str. 16
Krátce
Léky už lze koupit ve více
než 2300 prodejnách
Loni přibylo 409 nových
prodejních míst vyhrazených léčiv a letos se
k nim za necelé tři měsíce
přidalo dalších 91. Celkem
tak v ČR působí 2303 míst
mimo lékárny, kde lze sehnat lék na horečku nebo
živočišné uhlí. str. 9

Úkoly pro nového
šéfa průmyslu
Premiér Bohuslav Sobotka
navrhl prezidentovi, aby
se novým ministrem
průmyslu a obchodu stal
dosavadní náměstek Jiří
Havlíček.

Česká hlava státu
zavařila exportérům
Prezident Miloš Zeman
svými pondělními výroky
na adresu termínu ukončení devizových intervencí
zkomplikoval život exportérům. Po jeho slovech
skokově vzrostly náklady
firem na zajištění jejich
budoucích příjmů proti
silné koruně. str. 10

UDÁLOSTI / str. 2–3

Během posledního týdne
přestala s inzertní službou
Google Ad spolupracovat
řada světových společností.
Vadí jim, že se jejich reklama objevovala také u extremistických videí na portálu
YouTube, jenž patří stejně
jako Google pod mateřskou
firmu Alphabet. str. 11

Vyjednávání
o energetické
politice EU
Změna
systému
investičních
pobídek

twitter.com/e15news

Foto ČTK
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BOHUSLAV SOBOTKA:
Jiří Havlíček zná MPO velmi
dobře a má potřebnou energii
i schopnosti dotáhnout do konce všechny důležité priority.

17325

Rychlý internet
a mobilní
operátoři
Útlum
OKD

Google ztrácí inzerenty
kvůli závadným videím

9 771803 454307

Čerpání
evropských dotací
na energetické
úspory

Dostavba
jaderných
bloků
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Zápisník
Tomáše Stingla

Cena vzdělání

Ten příběh zároveň ilustruje, jak je vzdělání
vzácnou komoditou a jak moc jsme si ho tady
v Česku přestali vážit. Talentovaný člověk z Haiti
musí jít za studiem přes půl světa a na každou
zkoušku se pak připravuje pod obrovským
tlakem kvůli obavě, že by mohl zklamat své mecenáše. A teď: při troše úsilí bychom možná našli
i opačný příběh. Nějakého mladého Čecha, který
se na univerzitě schovává před prací, jak dlouho
to jen jde, studuje profesi, která je mu ukradená
a kterou nehodlá nikdy dělat, a z evropského programu placený semestr na škole v Portugalsku
mu nevoní, protože chtěl přece do Británie.
Blíží se volby, takže stojí za to sledovat, která
strana se odváží vyslovit velmi nepopulární věc:
že určité, aspoň minimální školné na veřejných
univerzitách by možná prospělo jak společnosti,
tak studentům.

Protagonisté dne
Jiří HAVLÍČEK
KANDIDÁT NA MINISTRA
Měl by převzít prázdné místo ministra průmyslu a obchodu. V krátkém
období, které zbývá do voleb, jej
čeká celá řada nelehkých úkolů.

str. 2
Martin ŠTRUPL
ŠÉF HAMÉ
Potravinářská firma loni meziročně
zvýšila tržby o tři procenta na
5,23 miliardy korun. Podílelo se na
tom rozšíření sortimentu výrobků.

str. 9
Lawrence PAGE
VÝKONNÝ ŘEDITEL ALPHABETU
Společnost Alphabet kvůli
skandálu se zobrazováním reklamy
ztratila 11 miliard dolarů na své
hodnotě.

str. 11

Foto čtk

Nositel ceny za statečnost, chirurg Tomáš
Šebek, se vrátil z nemocnice v Jižním Súdánu.
Byla to už jeho pátá mise v krizových oblastech.
Tento lékař inspiruje každou svou větou. Dech mi
vyrazil mimo jiné příběhem o Haiťanovi, kterému pomáhá platit živobytí a studium medicíny
v Česku. Nevidí se zase tak často, že je někdo
ochoten z vlastní kapsy utratit mnohasettisícové
sumy, aby pomohl příteli vystudovat a rozvojové
zemi získat kvalifikovaného doktora. Zpráva je
o to optimističtější, že dnes už vznikla celá skupina Čechů, která haitského studenta podporuje.

KANDIDÁT PROŠEL. Premiér Bohuslav Sobotka včera na Pražském hradě seznámil prezidenta Miloše Zemana
se svým plánem na obsazení pozice ministra průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu
bude řídit Jiří Havlíček
n Na dosavadního ná-

městka pro řízení úřadu čeká řešení krachu
OKD, ale také zlepšení
čerpání evropských dotací. Bude muset vybrat
také nové vedení Energetického regulačního
úřadu.
Jan Stuchlík
Premiér Bohuslav Sobotka
navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jako nového ministra
průmyslu a obchodu dosavadního náměstka na MPO Jiřího
Havlíčka. „Je dobře obeznámen s agendou a prioritami
ministerstva. Je připraven, aby
do voleb ministerstvo vedl.
Předpokládám, že prezident
se s Havlíčkem sejde a pak ho
jmenuje ministrem,“ prohlásil
Sobotka.

Do voleb Havlíčka čeká řešení
krachu těžební OKD. Premiér
požaduje také zrychlení čerpání
evropských fondů z operačního programu OP PIK, ale také
na stavbu sítí pro vysokorychlostní internet. Podnikatelé požadují, aby nový
ministr pokračoval v podpoře exportu, například
uskutečněním již
naplánovaných
podnikatelských
misí do zahraničí.
„Z našeho pohledu je to optimální
volba,“ komentoval Havlíčkovo
jméno viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
Ministerstvo průmyslu zatím
nezvládá čerpání evropských
peněz. Na budování sítí vysokorychlostního internetu
v místech, kde se jejich stavba
nezaplatí z komerčního provo-

zu, Česko vyčlenilo 14 miliard
korun. Výzvy na žádosti o dotace zatím nevypsalo. Podmínky pro dotace na energetické
úspory nastavilo ministerstvo
poměrně přísně, takže v loňské
výzvě firmy nevyužily pět miliard korun.
Do července
bude muset nový
ministr navrhnout vládě členy
nově zřizované
Rady Energetického regulačního
úřadu. Zdroje
z energetických
kruhů uvádějí,
že do rady by
měly nominovat
zástupce jednotlivé koaliční strany. Pod jejich
vedením bude muset úřad začít
připravovat mimo jiné nová
pravidla pro regulaci v plynárenství a elektroenergetice
a novou strukturu tarifů pro
regulované ceny elektřiny.

„Předpokládám,
že prezident se
s Havlíčkem sejde
a pak ho jmenuje
ministrem,“
prohlásil Bohuslav
Sobotka.
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Havlíček má
s ministerstvem již
bohaté zkušenosti
odchodu z funkce ve zprávě,
kterou předložil delegátům
Sociální demokrat Havlíček
stranického sjezdu. Navrhl
už na ministerstvu působil
volební rozpočet 120 milionů
v letech 2003 až 2006 jako
korun, ale vedení strany
šéf kabinetu tehdejšího mischválilo výdaje o 40 milionů
nistra Milana Urbana.
korun vyšší.
Pak si ho předseda
Z funkce mísČSSD Jiří Patostarosty ČáslaHavlíček
roubek vyhlédl navrhl volební rozpočet vi si Havlíčka
jako nového
na minister120 milionů korun, ale
hlavního
stvo vytáhl
vedení strany schválilo
manažera
v únoru odvovýdaje
o
a ústředního
laný ministr
tajemníka
průmyslu Jan
strany. PamaMládek. Krotuje předvolebmě fungování
milionů vyšší.
ní superkampaň,
ministerstva se
po níž zůstaly socivěnoval také českoálním demokratům de-čínským vztahům. Byl
sítky milionů dluhů. „Chtěl
například pro to, aby se Česjsem šetřit, ale stranické
ko stalo zakládajícím členem
vedení rozhodlo, že si sociál- čínského projektu Asijské
ní demokracie může dovolit
infrastrukturní a investiční
v supervolebním roce rozšaf- banky. To odmítlo ministernější kampaň,“ uvedl při
stvo financí.

Jan Stuchlík

40

Úkoly pro ministerstvo průmyslu a obchodu
Dotace na energetické úspory
• Čerpání dotací na financování energetických úspor vázne. Loni
firmy nechaly ležet ladem pět miliard korun z první výzvy.
• S Evropskou komisí je třeba vyjednat, aby velké firmy dosáhly
na více peněz než jen na pětinu celého balíku.

Ludvík chce čtrnáct nových
úředníků na elektronizaci
n Elektronizace

zdravotnictví vázne. Poslanci uvažují
i o zřízení nového
úřadu.
AdélaČabanová
Poslanci kritizovali ministerstvo zdravotnictví
kvůli váznoucí elektronizaci zdravotnictví. „Naše
republika je v úrovni
elektronizace zdravotnictví
na předposledním místě
v Evropě, za námi je už jen
Rumunsko,“ uvedl na zasedání zdravotního výboru
sněmovny jeho předseda
Rostislav Vyzula (ANO).
Připomněl, že zahájení
legislativních prací na elektronizaci žádal výbor
ministerstvo zdravotnictví
oficiálním usnesením už
v prosinci 2015.
Ministr zdravotnictví
Miloslav Ludvík (ČSSD) připustil nedostatky. „Vnímám
ty výtky. Elektronizace
kulhá ve zdravotnictví více
než v jiných oblastech,“
uvedl Ludvík.
Nedávno byla schválená
oficiální strategie elektronizace. A vedení ministerstva
má plán, jak reálné změny

rozeběhnout. „V současné
době se o rozvoj a provoz
elektronického zdravotnictví stará šest lidí
odboru informatiky včetně
sekretářky. Je to personálně
poddimenzované,“ uvedl
ministrův náměstek Tom
Philipp (KDU-ČSL). Už nyní
hledá lidi pro čtyři neobsazená místa. Pro příští rok
požádá o navýšení počtu
míst úředníků z deseti
na dvacet, vzniknout mají
dvě nová oddělení – koordinační centrum elektronizace zdravotnictví a oddělení rezortního architekta
elektronizace.
Aby posunul elektronizaci zdravotnictví, předložil
Vyzula s dalšími poslanci
vlastní návrh zákona. Zabý-

val se třeba bezpapírovou
zdravotní dokumentací. Jenže ve středu návrh odmítla
vláda, na přijetí v parlamentu má tedy malou šanci.
Vyzulův návrh předpokládal
vytvoření zcela nového úřadu, Národního centra elektronického zdravotnictví.
S tím nesouhlasil Úřad
vlády ani ministerstvo
financí. „V návrhu chybí
aspoň rámcový odhad
počtu pracovníků a nákladů na provoz,“ uvedl
úřad financí v oficiálních
připomínkách. „Nevidíme
nijak zvlášť závažný důvod,
proč by měl vzniknout další
úřad,“ namítal v připomínkách také výkonný ředitel
Unie zaměstnavatelských
svazů Vít Jásek.

Povinně elektronické recepty
se blíží
Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) ujistil, že od začátku
příštího roku bude pro lékaře povinné vypisovat elektronické
recepty. O posunutí termínu prý nebude diskutovat. Od ledna tedy
všichni lékaři recept elektronicky pošlou do centrálního úložiště,
kde si jej poté zobrazí lékárna. Pacient může dostat průvodku
v různé podobě, ať už jako dvanáctimístný kód na papírovém
receptu, SMS průvodku nebo kódovaný pdf soubor e-mailem.
Systém bude připravený na to, až legislativa umožní vznik lékových
záznamů pacientů. Pak nabídne i možnost kontroly, jestli pacient už
neužívá lék, ke kterému by předepisovaný přípravek nebyl vhodný.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

Útlum OKD
• Náklady na útlum dolů do roku 2023 se odhadují na 6 miliard korun.
Nová Rada Energetického regulačního úřadu
• Na konci července skončí ve funkci předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Vedení úřadu pak převezme pětičlenná rada. Její složení by
měl nový ministr předjednat a navrhnout do konce května.
Rychlý internet a mobilní operátoři
• Nový ministr musí protlačit novelu, jež zlevní budování sítí vysokorychlostního internetu a která půjde ve sněmovně do třetího čtení.
• Je třeba rychle rozjet rozdělování dotací na budování sítí vysokorychlostního internetu v místech, kde se jejich stavba nezaplatí
z komerčního provozu. Česko na to vyčlenilo 14 miliard korun.
• Prioritou podle premiéra je zlevnění služeb mobilních operátorů.

• Evropská unie začne jednat o návrzích Evropské komise
na reformu trhu s elektřinou, na zvýšení cíle pro energetickou
účinnost či na změny podpory obnovitelných zdrojů energie.
Česko mimo jiné chce, aby výsledná reforma umožnila přesně
propočítat rizika a návratnost nových jaderných bloků.

Foto čtk

Vyjednávání o budoucí energetické politice EU

TĚLO KARDINÁLA Miloslava Vlka, který zemřel minulou sobotu, bylo včera vystaveno v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde bude po sobotní zádušní mši uloženo do hrobky.V pátek mezi 15. a 21. hodinou bude v kostele svatého Benedikta na Hradčanech. V sobotu
v 11 hodin začne opět v katedrále rekviem a pohřební obřady.
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Starostové a nezávislí přijedou rokovat o koalici
n Sněm Starostů

a nezávislých by měl
definitivně posvětit
dohodu hnutí o vytvoření dvojkoalice
s KDU-ČSL pro podzimní parlamentní
volby.
Jana Havligerová
Delegáti STAN, kteří zítra
dorazí do Prahy na vrcholné jednání hnutí, mají
o koalici s lidovci zřejmě
jasno. „Krajští kolegové
jsou se záměrem předsednictva seznámeni. Vyjednávali jsme velmi dlouho,
osobně jsem objel celou

Českou republiku a vysvětlil všem důvody, proč je
tato spolupráce výhodná
nejen pro nás a KDU-ČSL,
ale také pro tuto zemi,“ říká
šéf Starostů
a nezávislých
Petr Gazdík.
Podle předběžné dohody
by společným
kandidátem lidovců
a starostů na premiéra měl
být předseda KDU-ČSL Pavel
Bělobrádek, lidovci by měli
mít lídra kandidátky v osmi
krajích, STAN v šesti. Rozpory neexistují ani v programových cílech a zástupci
obou subjektů také tvrdí, že
se už dohodli na podílech při
financování kampaně. Pro

vstup do sněmovny musí
dvojkoalice získat minimálně deset procent hlasů.
Lidovci i starostové hovoří
o ambici patnáctiprocentního zisku.
Zatímco
hnutí STAN
o spojenectví
s KDU-ČSL
nepochybuje,
lidovci tak docela jednotní
nejsou. Případnou volební
koalici kritizují členové
strany z Moravy. Ti budou
mít silný hlas na květnovém
volebním sjezdu křesťanských demokratů, který
musí předběžnou dohodu
schválit. Jisté riziko nejistoty
existuje, i to by měli delegáti
sněmu STAN probrat.

VOLEBNÍ
ROK

2017

Za OKD by měla státní firma
Prisko dát 80 milionů korun
Ministerstvo financí navrhuje, aby státní podnik Prisko
zaplatil za akcie společnosti
OKD, která je v úpadku, zhruba 80 milionů korun. Podle
konzultací Priska s firmou
jde o minimální částku pro to,
aby reorganizační plán společnosti splňoval požadavky
podle insolvenčního zákona
a měl šanci na přijetí věřiteli
OKD. Návrh předloží ministerstvo vládě. Peníze mají
mimo jiné umožnit uspokojení zajištěných věřitelů.
Úřad v připraveném návrhu uvádí, že Prisko před-

pokládá provozování OKD
Pokud se OKD nepodaří
na tržní bázi, kdy výnoinvestora sehnat, hrozí
sy z těžby a prodemu konkurz. Minije uhlí použije
sterstvo v dokumentu uvádí,
na úhradu
Náklady spojené
nákladů
s okamžitým ukončením že znalecký
spojených
provozu OKD a likvidací posudek zpracovaný firmou
s provozem
firmy by vyšly na
A-Consult plus
a útlumem
vyčíslil nátěžebních
klady spojené
lokalit. Pro
s okamžitým
technickou
miliardy korun.
ukončením prolikvidaci dolů,
vozu OKD a likvidací
v nichž bude ukončena činnost, počítá
firmy, která by v tom
s využitím státního podniku případě nastala, na 8,5 miliardy korun. /čtk/
Diamo.

8,5

JAN
HLAVÁČ

Bez dramatických zvratů
by se měla obejít volba
nového vedení Starostů
a nezávislých. Jediným
kandidátem na předsedu
hnutí je nynější šéf Petr
Gazdík. Také o funkci
prvního místopředsedy

má zatím zájem jen jeden
uchazeč, a to náměstek
středočeské hejtmanky Vít
Rakušan. Funkci zastává
i v současnosti. Kdokoliv
další se však může o funkci
ve vedení přihlásit přímo
na sněmu.

Hnutí STAN
ve volbách
• V parlamentních volbách 2010 byli někteří členové STAN
na kandidátce TOP 09 a v roce 2013 hnutí STAN kandidovalo
společně s TOP 09, nejednalo se ale o koalici. Kandidátka TOP 09
skončila čtvrtá, získala 26 mandátů, z toho bylo pět nominantů
STAN. Petr Gazdík se stal místopředsedou sněmovny.
• V loňských krajských a senátních volbách TOP 09 a STAN už často
kandidovaly samostatně, spolupráce definitivně skončila v prosinci.
• Hnutí má téměř 1500 členů a registrovaných příznivců, ti mají stejná
práva jako členové, nemohou však být v předsednictvu hnutí.

Krátce
Ministerstvo má zaplatit
pokutu

ního výboru schválit návrh
Ivana Pilného (ANO), podle
kterého by tuto schránku
musely mít všechny subjekty
vedené ve veřejném rejstříku.

Ministerstvo zdravotnictví
porušilo při tendru na provozovatele letecké záchranné
služby v Olomouckém kraji
zákon a má zaplatit pokutu
3,75 milionu korun. Vyplývá
to z nepravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.

CzechTourism rozdá
peníze na propagaci
Šedesáti miliony korun
podpoří agentura CzechTourism sportovní a kulturní akce, které propagují
Českou republiku. Mezi
podpořené akce patří
například hudební festivaly
Pražské jaro a Colours of
Ostrava či mistrovství Evropy v krasobruslení a Velká
pardubická. /čtk/

Nutnost pořízení datové
schránky se nerozšíří
Povinnost zřídit si datovou schránku se s největší
pravděpodobností nerozšíří.
Sněmovna by neměla podle
doporučení ústavně-práv-

265090/105
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Už dneksu
v dení

ROZHOVOR O KOMPLIKOVANÉM
ŽIVOTĚ V AMERICE

Jan

Hlaváč

Hokejová ikona
o životě v USA
i nemoci v rodině

Nevzdávejte nic
Tento výtisk je samostatně neprodejný

PRAHA 
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n K hlasování o od-

volání ani nedošlo,
protože zastupitelé
program navržený
opozicí neschválili.
Opoziční strany se na včerejším mimořádném jednání
zastupitelstva neúspěšně
pokusily odvolat radní Janu
Plamínkovou (Trojkoalice/STAN) a náměstkyni
primátorky Petru Kolínskou
(Trojkoalice/SZ).
Důvodem pro odvolání
bylo podle opozice selhání
ve funkcích a v případě
Plamínkové konzultace místopředsedy STAN Stanislava
Polčáka o výběru zástupců do městských firem se
zlínským podnikatelem

Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana
Krejčíře. Petra Kolínská,
která má na starosti územní
rozvoj, nese podle opozice
politickou odpovědnost
za to, že se Praha dlouhodobě nerozvíjí. Zastupitelé ale
neschválili program jednání
a to bylo ukončeno.
Opozice kritizovala koalici ANO, ČSSD a Trojkoalici (SZ, STAN a KDU-ČSL)
zejména za způsob výběru
zástupců města do městských firem. „Chceme, aby
kandidáty mohli navrhovat
předsedové všech klubů,
nejen těch koaličních.
Chceme, aby životopisy
kandidátů byly zveřejněny,
aby to mohla vidět i veřejnost,“ řekl zastupitel Adam

Zábranský (Piráti). Dodal,
že strana chce po radě,
aby vždy při jmenování
uváděla i zdůvodnění, proč
toho kterého nominanta
schválila.
„To, že STAN diskutuje
obsazování míst s mafiány, je skandál. To, že pan
Polčák odstoupí z postu
místopředsedy STAN, fakt
není řešení,“ řekl zastupitel
Mikuláš Ferjenčík (Piráti).
Předseda pražské ODS Filip
Humplík řekl, že zkratka
STAN znamená Směju se ti
nahlas.
Kolínská výtky odmítla. „V listopadu 2015 jsme
odhlasovali strategický plán,
nedovedu si představit, jaký
jiný plán a vizi bychom měli
schvalovat,“ řekla.

Foto čtk

Odvolat dvě radní
se opozici nepodařilo

NA HLASOVÁNÍ NEDOŠLO. Jana Plamínková (nahoře) a Petra
Kolínská o křesla nepřijdou.
Plamínková uvedla, že
postupovala transparentně. „Já jsem poslala e-mail
kolegům. My nechceme
praxi, kdy jsou do funkcí
jmenováni straníci, ale aby
tam byli odborníci,“ řekla.
Podle ní odborníci nekoukají
na úřední desku a stránky
magistrátu, kde úřad vypisu-

266056/29

je volné pozice. „Nevím, kdo
z takových manažerů by to
sledoval,“ dodala.
Zastupitel Matěj Stropnický (SZ) řekl, že na jednání
měl přijít Polčák, jehož
jednání „bylo neobhajitelné“.
Plamínková podle Stropnického jen konzultovala situaci
s politickým nadřízeným. /čtk/

inzerce

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí od
1. ledna do 31. března, mezi našimi
spokojenými pojištěnci vás přivítáme
od 1. července stávajícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro
vaše zdraví. Spolupracujeme s více
než 26 000 lékaři a zdravotnickými
zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni
pro všechny, kdo stojí zejména o kvalitní
zdravotní pojištění. Hradíme i tu
nejmodernější a nejdražší zdravotní péči.
Nabízíme spoustu zajímavých a výhodných
bonusů pro celou vaši rodinu.

Přihlásit se můžete z pohodlí domova
na www.211.cz

www.zpmvcr.cz
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Vzývaná
i proklínaná
vltavská cesta
se otevírá

Orlík

například do rekonstrukce
muzea nebo výstavby povlJihočeskou vesničku
tavské cyklostezky. Zastáncem splavnění je i Šnorkův
Hněvkovice na levém břehu
Vltavy čeká 20. května velká kolega z Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS).
sláva. Bude se tam stříhat
Politici úřadující o něco
poslední páska na vltavské
výše proti proudu řeky
vodní cestě a lodě poprvé
v krajském městě už
vplují do nového zdymadla na staletém
tak nadšeně nehoVyužití
voří. Hejtmanojezu. Cesta z Českých Budějovic
vi Jihočeského
vodní cesty má
na Orlík bude
významně vzrůst, neboť kraje Jiřímu
volná, menší
Zimolovi
se otevře pro
rekreační
(ČSSD) například vadí,
lodě se dostanou až do Praže Vltava
hy. A naopak.
bude sloužit
plavidel plujících
Dvoumiliarjen rekreaci,
po Orlíku.
dový projekt
nikoli obchodní
splavnění Vltavy,
a nákladní dopravě. Na tom se shodne
který se tak završí, se
s průmyslníky. Zimola
v kraji setkává s optimismem i skepsí. „Představuje
místo Vltavy naopak nadšeně podporuje dostavbu
příležitost, jak podpořit
turistickou atraktivitu měs- českobudějovického letiště.
ta i celé oblasti kolem řeky,
Výrazně nad řekou nejásá
navazuje na naši investiční
ani primátor Jiří Svoboda
aktivitu v minulých letech,“
(ANO). „Pokud nyní hovořím
říká starosta nedalekého
s návštěvníky, nabízím jim,
Týna nad Vltavou Milan
spíše v žertu, vodní cestu
Šnorek (ODS). Malebné měs- jako alternativu k chybějící
tečko mimo jiné investovalo dálnici,“ říká.

Jan Šindelář

stovky

Řeka má ale i své příznivce, kteří v ní vidí velké
možnosti. Jedním z nich je
podnikatel Michal Borovka,
který léta provozuje kavárnu
v Českých Budějovicích
s výhledem na Lannovu
loděnici. V návaznosti na to
rozjel například půjčovnu
lodí a začal provozovat pravidelnou lodní linku po řece.
Má i další plány.
„Naším hlavním cílem
je propagovat vltavskou
vodní cestu, pracujeme
na informačním portále,
jehož součástí je i možnost
rezervovat si a zaplatit
zážitky on-line. Sdružujeme
podnikatele v této oblasti,“
sdělil Borovka. Příklad vidí
ve východomoravském
Baťově kanále, který sice nenabízí tak úchvatné pohledy
jako Vltava, je však výrazně
lépe vybaven turistickou
infrastrukturou.
Klienti na jih mohou
přijet i po řece od severu.
„V souladu s marketingovou analýzou je očekáván
dynamický nárůst užívání,
neboť se vodní cesta stane

směr toku

n S lehkou nadsázkou lze říci, že nejdelší česká řeka Vltava
se ve druhé polovině dvacátého století proměnila z cesty
pulzující po staletí v mrtvou soustavu rybníků. V květnu se
to ale změní. Po deseti letech výstavby zdymadel, přístavů
a rejd řeka od Českých Budějovic ku Praze opět stane cestou
odněkud někam. Splavnění a návrat lodí do jižních Čech
ale budí emoce mezi politiky i podnikateli. Jedni projekt
vítají jako příležitost k rozvoji kraje, podle jiných jsou to jen
utopené peníze.

přístupnou pro stovky plavidel plujících na nádrži
Orlík,“ doplnil zástupce šéfa
Ředitelství vodních cest Jan
Bukovský. Zda se předpoklady naplní, může ukázat

už toto léto. Podnikatelé ale
upozorňují, že nejde pouze
o to infrastrukturu vybudovat, ale rovněž udržovat
a zabezpečit bezproblémový
provoz.
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Vodní cesta České Budějovice–Orlík v číslech

98

délka v kilometrech

1684

celkové náklady v milionech korun
z toho
397 Č. Budějovice–Hluboká n. V.
535 Hluboká n. V.–hráz Hněvkovice
465 hráz Hněvkovice–Týn nad Vltavou
220 přístav Hluboká nad Vltavou
19 přístaviště Purkarec
6 jeřáb České Vrbné
42* modernizace rejd Kořensko

848

Foto E15 Jan Šindelář

lodí proplulo plavební komorou
České Vrbné v roce 2015,
měly na palubách

5091 osob
* předpoklad

Pramen Ředitelství vodních cest

Anketa

Co si myslíte o projektu splavnění Vltavy a jeho přínosech?
MILOŠ ZEMAN
prezident

Projekt
ještě zvýší
atraktivitu kraje
pro návštěvníky, a to nejen z jiných
částí naší země, ale také
ze zahraničí. Bezesporu
je to příležitost pro nové
podnikatelské aktivity.
Bude záležet na šikovnosti
místních podnikatelů, jak
této skvělé šance využijí.

Budějovicích. Přidaná
hodnota pro průmysl je
marginální. Splavnění
nemůže nahradit spojení,
které chybí mezi Lincem,
Českými Budějovicemi
a Prahou. Může přinést
přidanou hodnotu v oblasti turistického ruchu.

MIROSLAV
DVOŘÁK

VLASTISLAV
BŘÍZA

šéf Jihočeské hospodářské
komory
a předseda
představenstva
Motor Jikov Group

Projekt
jistě nedosahuje rozměru a důležitosti
projektu Vojtěcha Lanny,
který ve své době posunul
průmysl nejen v Českých

Rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým
ekonomickým a volnočasovým fenoménem v Evropě.
Stačí se podívat do Německa, Francie či Holandska.
Stovky kilometrů vodních
cest pro rekreační plavbu

majitel
Koh-i-noor
holding

po řekách či kanálech jsou
plné lodí všech velikostí
včetně těch, které jsou
určeny k trvalému či přechodnému bydlení. Pokud
bude celá vodní cesta
z Prahy až do Českých
Budějovic splavná, může
přinést zvýšený turistický
ruch, a tím i nové podnikatelské příležitosti. Pro
zahraniční návštěvníky
by to byla nová a dosud
neznámá oblast.

JIŘÍ
SVOBODA

primátor
Českých
Budějovic
Z úzkého
pohledu města
může znamenat přínos,
nicméně bych jej nepřeceňoval. Určitě to neznamená příval turistů do města.
Spíše další možnost,
jak mohou návštěvníci

a obyvatelé strávit volný
čas. V porovnání s náklady na realizaci – kdyby
do toho město mohlo
mluvit a mělo volbu, jak
prostředky využít – by
zřejmě dalo přednost
jiným projektům.

JIŘÍ ZIMOLA
hejtman
Jihočeského kraje

Jsem
zastáncem
lodní dopravy, a to jak té osobní,
tak i nákladní. Problém
projektu splavnění Vltavy
spočívá v tom, že vynakládáme příliš mnoho
peněz na splavnění pouze
pro turistické využití,
aniž bychom jakkoli řešili
nákladní dopravu. To je
podle mého chybné, a proto se opakovaně vyslovuji
proti tomuto neúčelnému

využívání finančních
prostředků.

MILAN
ŠNOREK

starosta
Týna nad
Vltavou
Neočekávám skokový
nárůst počtu návštěvníků, spíše pozvolný, bude
jistě souviset i s kvalitou
zázemí v oblasti ubytování, stravování, trávení
volného času, technického
servisu a podobně. Zde
vzniká prostor pro aktivitu
rozmanitých podnikatelských aktivit, protože město samo není schopno tyto
efekty zajistit. Zároveň se
domnívám, že by stát měl
ještě nějaký čas podporovat vytváření infrastruktury kolem vodní cesty formou dotačních programů,
aby přispěl k rozvoji výše
zmiňovaných efektů. /sin/
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Krátce
Škodováci vydělají více
než němečtí kolegové

LIBERECKÁ SPALOVNA. Společ-

Foto čtk

nost MVV Energie
vlastní spalovnu
odpadu, která
vyrobené teplo
dodává do teplárenské sítě. Za rok
zpracuje necelých sto tisíc tun
odpadu.

MVV Energie chystá investice
za půl miliardy korun
n Provozovatel tepláren ve čtrnácti
městech sníží emise
z biomasové výtopny
v Pelhřimově. Ve hře
je i výměna parovodů
v Liberci za účinnější
distribuci tepla pomocí horké vody.
Jan Stuchlík
Od loňského října do letošního února zvýšily teplárny,
jež vlastní společnost MVV
Energie, dodávky tepla do domácností a firem meziročně
o deset procent. Může za to
chladnější zima.
Po letech poklesu tržeb
a zisku by tak společnost,
která dodává teplo v Liber-

emisí oxidů síry. Průběžně
ci, Opavě, Vsetíně Děčíně
také investujeme do obnovy
a dalších jedenácti městech,
a rozšíření zdrojů kombinomohla tento trend obrátit.
vané výroby energie,“ uvedla
V loňském fiskálním roce,
který končí v září, MVV Ener- mluvčí firmy Jitka Tůmová.
gie utržila 2,1 miliardy korun
Na investice má MVV Energie
a skončila se ziskem
půl miliardy korun.
108 milionů.
Modernizovat
V loňském
Firma, jež
chce i síť v Liberfiskálním roce
ci, kde vlastní
dodává teplo
utržila MCC Energie
spalovnu odvíce než sedmdesáti tisícům
padu Termizo
domácností
a sedmdesát
a téměř sedmi
procent městské teplárenstovkám
miliardy korun při
ské společnosti.
firem a dalších
zisku 108 milionů.
Naddimenzovaodběratelů, už
né parovodní sítě
investovala stamiliony korun do snížení
se budou postupně
škodlivých emisí, aby splnila
měnit na moderní horkovodní s minimálními ztrátami.
limity platné od roku 2018.
Liberec žádá levnější teplo.
„Letos nás čeká obdobná
investice pro biomasový zdroj „Zlevnili jsme už v letošní
topné sezoně. Další snižování
v Pelhřimově a pokračujeme v investicích do snížení
ceny v dlouhodobém horizon-

2,1

tu je možné, je však vázané
na rekonstrukci parovodů
a změnu zákonů v oblasti
odpadového hospodářství.
Jednání mezi akcionáři Teplárny Liberec stále probíhají,“
dodává Tůmová.
Investice do modernizace
sítě by MVV Energie chtěla
částečně pokrýt z evropských
dotací z operačního programu OP PIK. O příspěvek
žádala už v loňské výzvě, kde
se teplárny mohly ucházet
o miliardu korun. „Z 82 předběžných žádostí bylo doporučeno 43 žádostí s dotací
ve výši 616 milionů korun,“
sdělil mluvčí MPO František
Kotrba. Rezort projekty zatím
nevyhodnotil. V letošní výzvě,
v níž mohou teplárny žádat
až o 2,5 miliardy korun, by
měl začít přijímat žádosti
zhruba do týdne.

Loterii k EET zajistí Wincor Nixdorf
Ministerstvo financí ještě
nestanovilo přesný termín,
kdy v polovině roku spustí
účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb, ale
už ví, že ji bude zajištovat
společnost Wincor Nixdorf.
Jako vítěz výběrového řízení,
jehož se zúčastnila v konsorciu se Sazkou, zajistí registraci

účastníků soutěže, příjem
účtenek, losování, výplatu
výher i zákaznickou podporu.
Součástí služeb je vytvoření
a údržba webových stránek
a mobilní aplikace pro účastníky loterie.
„Elektronická evidence tržeb je opatření, které přispívá
ke zdravé a férové ekonomice

a Účtenkovka je hra, díky které bude efektů EET dosaženo
snadněji a lépe,“ uvedl ministr
financí Andrej Babiš (ANO).
Zopakoval, že přínos EET pro
stát bude po náběhu všech
čtyř fází činit osmnáct miliard
korun ročně.
Rezort chce rozdělovat výhry za 65 milionů korun ročně.

Má jich být zhruba 25 tisíc za
měsíc. Hodnota prvních pěti
bude podle dřívějších informací sto tisíc korun až jeden
milion korun včetně věcné
výhry v podobě osobního
automobilu. Loterie má podle
úřadu motivovat zákazníky
k přebírání účtenek. /čtk/

NÁZORY str. 16

Pracovníci Škody Auto
dostanou poprvé v historii na jednorázových
odměnách více než jejich
němečtí kolegové z Volkswagenu. Vděčí za to
rekordnímu bonusu v průměrné výši 45 tisíc korun,
který dostanou dvakrát.
Celkový letošní bonus
tak činí devadesát tisíc,
uvedl týdeník Škodovácký
odborář.

Tržby zbrojovky Sellier
& Bellot stále rostou
Vlašimský výrobce
munice Sellier & Bellot
letos očekává nárůst tržeb
na 4,3 miliardy korun
z loňských zhruba 3,8 miliardy korun. Firma s více
než 1600 zaměstnanci
stále rozšiřuje kapacitu,
její tržby díky tomu za posledních pět let stouply
na dvojnásobek. Největší
odbytiště ze 75 zemí má
ve Spojených státech a EU.

Baťa bude řídit globální
marketink z Prahy
Firma Baťa stahuje do české metropole své nejlepší
kreativce a designéry,
kteří patří do světového
marketingového oddělení.
Z Václavského náměstí je
bude řídit Thomas Archer
Bata, pravnuk zakladatele
obuvního impéria Tomáše
Bati, uvedly Lidové noviny.

Raiffeisen – Leasing
zvýšil zisk o dvě pětiny
Leasingové společnosti
Raiffeisen – Leasing, jež
má nadpoloviční podíl
ve financování nemovitostí mezi nebankovními
subjekty, stoupl loni zisk
o dvě pětiny na 352 milionů korun. Objem obchodů
vzrostl o 98 procent na
8,9 miliardy korun.

Vodní elektrárny
zpětně dostanou dotace
Provozovatelé některých
malých vodních elektráren
získají zpětně podporu
státu, o niž loni přišli.
Počítá s tím novela zákona
o podporovaných zdrojích,
kterou podepsal prezident
Miloš Zeman. /čtk/

www.E15.cz | 9 |

Léky už nabízí kromě lékáren
více než 2300 prodejen

Počet prodejců
vyhrazených léčiv
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Pramen SÚKL

Foto medi-point.cz

školení. Loni prošlo kontrolami 86 procent prodejců
bez významných výhrad.
K nárůstu loni přispělo další
rozšiřování projektu Medi
Point, který nabízí plný
servis prodejcům vyhrazených léčiv – od dodání prodejního stojanu až po povinná školení všech prodejců.
Adéla Čabanová
Za loňský rok připojil Medi
Point více než tři stovky proLoni přibylo 409 nových
dejních míst.
Mimo lékárny je možné
prodejních míst vyhrazeprodávat jen vyhrazené
ných léčiv a letos se k nim
léčivé přípravky, například
za necelé tři měsíce přidadezinfekce, některé léky
lo dalších 91. Celkem tak
na bolest a teplotu nebo
v Česku působí už 2303 míst
mimo lékárny, kde lze sehnat živočišné uhlí. Takových
přípravků se v lékárnách
lék na horečku nebo
i mimo ně prodá
živočišné uhlí.
Veřejných
zhruba pět miMedi Point
lékáren je teď
lionů krabiček
za loňský rok
2686. „Trend
ročně. Prodejci
připojil dalších více než
zvyšováspíše uvádějí
ní počtu
jako motivaci
prodejců
k zařazení
nadále trvá,“
léků doplnění
konstatuje
sortimentu než
prodejních
ve své pravipřímý zisk.
míst.
delné zprávě
„Doplňkové
Státní ústav pro
a sezonní sortikontrolu léčiv. Ten
menty slouží k doplnění
kontroluje, zda jsou léky
naší nabídkové struktury
správně skladovány a zda
a vycházejí vstříc požadavprodejci absolvovali povinné kům zákazníků,“ uvedla

734

n Pokud bude pokračovat dosavadní růst
počtu míst, kde lze
koupit vybrané léky,
může jich být do roka
stejně jako veřejných
lékáren.
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POD KONTROLOU. Prodejci léků musejí projít školeními a dbát na správné skladování. Kontrolami
lékového ústavu prošlo loni 86 procent prodejců, a to bez zásadnějších výhrad.
Martina Horká, vedoucí
rezortu marketingu a nákupu dm drogerie. Podobně
Pavel Vaníček z firmy, která
provozuje prodejny Pont,
považuje léky za sortiment,
který pomáhá udržet loa-

jální zákaznickou základnu.
Benzina začala prodávat
léky v roce 2015 na padesáti
čerpacích stanicích, teď je
nabízí už na stovce benzinek. Podobně OMV prodává

léky na zhruba 130 stanicích,
stejně jako MOL a Shell.
Další významné sítě, které
ve spolupráci se službou
Medi Point prodávají vyhrazené léky, jsou drogerie dm,
síť Coop, Flop či Globus.

Hamé hlásí rekordní tržby přes pět miliard
n Jedna z největších
potravinářských
firem v Česku rostla
nejen na zahraničních
trzích, ale po několika
letech i doma.
Dušan Kütner
Stále pestřejší sortiment
vyráběný v některém z deseti závodů Hamé ve čtyřech zemích je hlavním
důvodem, proč podnik loni
dosáhl téměř tříprocentního
růstu tržeb na 5,23 miliardy
korun. Je to zároveň nejvíce
v polistopadové historii
od transformace a privatizace společnosti.

V posledních letech ji
táhly především stoupající
prodeje v zahraničí. „Český a slovenský trh naopak
stagnoval.
Za loňský rok
již můžeme
ohlásit růst
i na těchto
trzích, které
jsou pro nás
hlavní,“ uvedl
generální
ředitel Hamé
Martin Štrupl.
V Česku
si Hamé
polepšilo
o pět procent.
Na celkových tržbách se tak
domácí trh podílí zhruba
polovinou a Slovensko je

druhé se sedmnácti procenty. Významný růst firma
zaznamenala i v Rusku, kde
se před lety kvůli propadu
rublu dostala
do ztrát a musela zdražovat.
Poté, co
ruská měna
loni zpevnila,
se situace
začala lepšit
a nyní Rusko
pro Hamé
představuje
trh číslo tři.
Významně přitom pomáhá
výrobní závod
přímo v Rusku. Díky tomu se
na prodeje výrobků nevztahuje embargo vyhlášené

V Česku si Hamé
loni polepšilo
na tržbách
o pět procent.
Na domácí trh tak
připadá zhruba
polovina tržeb.

Ruskem na dovoz potravinářských výrobků z EU.
Pozitivní vliv má podle
Štrupla i to, že firma za posledních deset let výrazně
rozšířila sortiment. Ještě
před deseti lety připadala
na trvanlivé masové produky

jako třeba paštiky polovina
výroby, teď to je 39 procent.
Hamé také začalo vyrábět
nové kategorie, například
bagetové produkty. „To je
stěžejní faktor, proč se firmě
daří a přečkává i slabší roky,“
podotkl Štrupl.  Více E15.cz

Partnerství Hamé
s biatlonem trvá dál
Firma Hamé uzavřela smlouvu s Českým svazem biatlonu a bude
i nadále až do roku 2022 hlavním partnerem tohoto v posledních
letech velmi úspěšného sportovního odvětví v čele s Gabrielou
Koukalovou. V této pozici působí u biatlonu od roku 2013. „Spojení
je prospěšné pro obě strany. Nechceme proto partnery měnit už jen
proto, že jsou s námi od začátku, kdy nikdo moc v úspěch biatlonu
nevěřil,“ uvedl prezident svazu Jiří Hamza. Hamé je také tři roky
hlavním partnerem biatlonu na Slovensku.
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Zeman zkomplikoval
život exportérům
KURZOTVORNÉ
VÝROKY.

n Prezident po většinu týdne zdražil
exportérům náklady
na kurzové zajištění.
Na jeho uzavření je
přitom nejvyšší čas.

Za zdražení pojistky
proti silné koruně
mohou tento týden
vývozci vděčit intervenci prezidenta.

Prezident Miloš Zeman svými
pondělními výroky na adresu
termínu ukončení devizových
intervencí zkomplikoval život
exportérům. Po jeho slovech
totiž skokově vzrostly náklady firem na zajištění jejich
budoucích příjmů proti silné
koruně. Právě v těchto dnech
přitom zájem podniků se
zajistit roste. Centrální banka
totiž může uvolnit kurz koruny už za necelé dva týdny.
„Zeman v očích spekulantů
zvýšil očekávanou hodnotu
koruny, od které se odvíjí
i cena kurzového zajištění,“
vysvětluje ekonom Komerční
banky Marek Dřímal. Ačkoli
tržní kurz koruny vůči euru
kvůli intervencím centrální

Foto čtk

Jaroslav Bukovský

VŠE O ČESKÉ
KORUNĚ – SPECIÁL
INTERVENCE ČNB
VÍCE NA E15.CZ

Kurzovní lístek ČNB
Země

banky nemůže v současnosti
posílit, takzvané forwardové, tedy budoucí očekávané
kurzy domácí měny zůstávají plně v rukou nabídky
a poptávky. „Roční zajištění
každé koruny vývozu podražilo po slovech prezidenta
o zhruba čtvrt procenta,“ říká
analytik BH Securities Martin
Vlček.
Zeman dokázal ovlivňovat
trh po většinu týdne, cena
pojistky proti silné měně se
totiž vrátila poblíž původních
úrovní až během čtvrtka. Sázky spekulantů na to, že ČNB
pustí korunu v horizontu
měsíce, ale i tak zůstaly vyšší
než v předvečer Zemanova

Platnost od 23. 3. 2017

Množství

Kurz

projevu. „Slova centrálních
bankéřů a politiků mají svou
váhu i cenu. V tomto případě
doslova,“ připomíná hlavní ekonom Deloitte David
Marek.
Podle Zemana mohou
navzdory rétorice bankéřů
ČNB skončit devizové intervence dříve, než trh očekává.
Samotná banka opakovaně
tvrdí, že s největší pravděpodobností uvolní korunu
v pololetí letošního roku. „Nepovažuji za vhodné, že se prezident vyjadřuje k citlivému
tématu intervencí centrální
banky,“ soudí hlavní ekonom
UniCredit Pavel Sobíšek.
Podle ekonomů tím Zemano-

Akcie na pražské burze
Název

23. 3. 2017

Kurz [Kč]

Změna

-1,96 %

Austrálie

1

19,114

CETV

75.,00

Čína

3,639

ČEZ

443,00

0,73 %

Dánsko

1
1

EMU

1

27,020

Erste Bank

811,90

0,35 %

Chorvatsko

1

3,643

Fortuna

106,00

0,95 %

100

22,640

Kofola

399,10

-1,33 %

1

18,778

KB

948,10

-0,98 %

100

8,738

Moneta

85,10

-0,47 %

2,954

O2 CR

280,00

0,04 %

Polsko

1
1

6,329

Pegas

818,50

-0,79 %

Rusko

100

43,439

13 400,00

-0,70 %

TMR

675,00

0,00 %

Unipetrol

226,50

1,16 %

626,00

3,30 %

Japonsko
Kanada
Maďarsko
Norsko

Švédsko
Švýcarsko

1
1

3,634

2,841
25,247

Philip Mor. ČR

Turecko
USA

1

6,922

1

25,050

VIG

Velká Británie

1

31,320

Celkový objem (v tisících korun)

474 270

va slova ovlivňují uvažování
a chování investorů.
Výroky prezidenta jen podpořily extrémní příliv spekulativního kapitálu do Česka,
na který musí centrální
banka reagovat nákupem eur.
„Březnové intervence se podle našich odhadů pohybují
již kolem 300 miliard korun.
Tím se velikost intervencí v letošním roce dostala
na 900 miliard, tedy na celkovou hodnotu všech intervencí
z let 2013 až 2016,“ říká hlavní
ekonom ING Jakub Seidler.
Jen v den Zemanova vystoupení podle něho utratila ČNB
na devizových trzích bezmála
třicet miliard korun.

Úřady
vyšetřují
Daimler
Německé státní zastupitelství otevřelo vyšetřování
zaměstnanců koncernu
Daimler, které se týká
podezření z emisních podvodů u naftových motorů.
Místní vyšetřovatelé potvrdili, že zkoumají možná
podezření z podvodu
a klamání spotřebitele, a to
na základě podezření, že
výrobce zasahoval do naftových motorů svých
vozidel, aby prošla emisními testy. Státní zástupci
mají mít také svědectví
jednoho ze zaměstnanců,
který potvrdil, že koncern
s emisemi podváděl. Bližší
informace však médiím
prokurátoři neposkytli.
Automobilka odmítla
situaci komentovat, poukázala na testy ministerstva dopravy. Podle nich
vozy koncernu neporušily
žádné limity. I přesto loni
Mercedes-Benz, největší
značka koncernu Daimler,
spustil svolávací akci. Během ní u vozů s naftovými
motory upravoval nastavení termostatu v agregátu.
Loni Daimler čelil podobným obviněním také
ve Spojených státech.
Místní úřady se zabývaly
především způsobem měření emisí. Ke konci roku
však obvinění z klamání
spotřebitele v USA vyvráVíce E15.cz
til. /mit/ 

Výsledky
Pegas Nonwovens
Výnosy znojemské textilky kotované na pražské burze se loni
meziročně snížily o deset procent na 206,4 milionu eur. Pokles souvisel
s propadem cen polymerů, tedy vstupního materiálu, o více než deset
procent. Čistý zisk klesl o více než 40 procent na 14,8 milionu eur, a to
kvůli nerealizovaným kurzovým změnám v porovnávaných obdobích.
Vienna Insurance Group
Rakouská pojišťovna loni zdvojnásobila zisk před zdaněním na
406,7 milionu eur. Management navrhne zvýšit výplatu dividendy
o třetinu na 80 eurocentů na akcii. Na pojistném VIG vybrala 9,051
miliardy eur. Růst vykázala všechna odvětví s výjimkou životního
pojištění, které zaznamenalo propad o 19,2 procenta.
China Mobile
Největší čínský telekomunikační operátor loni mírně zvýšil zisk a vyšší
má i tržby. Podnik poprvé za deset let zvýší výplatu dividendy. Čistý zisk
se zvýšil o 0,2 procenta na 108,7 miliardy jüanů (395 miliard korun).
China Mobile je jeden ze tří státem vlastněných telekomunikačních
operátorů, jimž vláda přikázala snížit ceny. Kvůli tomu firmy letos čekají
tlak na výnosy. /čtk/
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Firmy ruší
inzerci u Googlu

Vývoj akcií Alphabet
(v dolarech)
900
880
860

n Tržní hodnota

společnosti Alphabet
se kvůli skandálu
a následnému propadu akcií snížila o více
než jedenáct miliard
dolarů.
Michal Tomeš
Společnost Google zažívá nelehké období. V průběhu posledního týdne totiž s inzertní službou Google Ad přestala
spolupracovat řada velkých
firem. Důvodem byl fakt, že
se jejich inzerce objevovala
také u extremistických videí
na videoportálu YouTube, jež
patří pod stejnou mateřskou
společnost Alphabet.
Na aféru upozornil britský
deník The Times. Konkrétně
měl Google vydělávat pomocí
inzerce u příspěvků podporujících terorismus a antisemitismus. Na odhalení okamžitě reagovala britská vláda,
která reklamu z portálu
stáhla, podobný postup zvolil
také deník Guardian nebo
reklamní agentura Havas. Ta

dokonce nechala z Googlu
odstranit jakákoliv sdělení
svých zákazníků.
Během tohoto týdne se
k bojkotu reklamních sdělení na Googlu připojily také
firmy na druhé straně Atlantiku. Udělala tak například
farmaceutická společnost
Johnson & Johnson nebo
mobilní operátoři Verizon
nebo AT&T, kteří pozastavili jakoukoliv inzerci, jež
neovlivňuje vyhledávací
výsledky na Googlu.
„Jsme hluboce znepokojeni, že se naše reklama
objevila po boku příspěvků
propagujících terorismus
a nenávist,“ uvedla v prohlášení telekomunikační společnost AT&T. Operátor také
zdůraznil, že svou reklamu
na Google neumístí do doby,
než se celá situace vyjasní
a inzerenti nebudou mít
větší možnost si určovat,
u jakých příspěvků se reklama zobrazí. S podobnými
prohlášeními přišly také
další společnosti, které se
k bojkotu průběžně připojily, například Volkswagen,
BBC nebo Toyota.

843,25

840

829,59

820
800
10. 3. 2017



22. 3. 2017

Pramen euroinvestor.com

„Zaznamenali jsme několik případů, kdy se reklamy
firem zobrazily vedle obsahu, který není v souladu
s danou značkou,“ uvedl
ve svém prohlášení Philip
Schindler, globální obchodní ředitel Googlu. Za celou
situaci se omluvil a přislíbil
změny v inzertní politice.
Podle předběžných odhadů by mohl Google kvůli
odlivu inzerentů přijít až
o stovky milionů dolarů.
Na situaci zareagovaly také
akcie mateřské společnosti
Alphabet. Za poslední týden
klesly o více než dvě procenta, což znamená pokles
tržní hodnoty společnosti
o více než jedenáct miliard
dolarů. Reklama totiž tvoří
90 procent veškerých příjmů společnosti, v loňském
roce šlo o částku osmdesát
miliard dolarů.
Více E15.cz


BEZKONTAKTNÍ EXPANZE

Investoři se poprali
o bondy VW
Poptávka po dluhopisech
eur. Úroková přirážka nad
německé automobilky
referenčními sazbami se
Volkswagen byla nad očeká- nakonec pohybovala od
vání vysoká, firma pláno0,30 procentního bodu
vaný objem emise zvýšila
u dvouleté tranše po
na dvojnásobných osm
1,15 procentního bodu
miliard eur. Volkswagen se
u desetiletého dluhopisu,
vrátil na dluhopisový trh
uvedly banky. Financování
po rok a půl dlouhé přestáv- tak bylo pro firmu levnější,
ce způsobené skandánež čekala, původní
lem s manipulací
odhad rozpětí
testů emisí aut.
činil 0,45 až
Poptávka
1,30 bodu.
Automobilka
investorů
Navzdory
prodala dluhopisy za
po dluhopistále ještě
sech dosáhla
působícím
25 miliard
dozvukům
eur, uvedskandálu se
miliard eur namísto
ly banky,
tak Volksplánovaných čtyř.
které emisi
wagen díky
organizovaly.
vysoké poptávce
Volkswagen byl
dostal k relativně
v předešlých letech
levnému financování.
největším evropským
Po vypuknutí skandálu
vydavatelem firemních
výnosy dluhopisů firmy
dluhopisů.
na trzích prudce vzrostly
Automobilka uváděla, že
a jejich výnosová přirážka
emise nezajištěných dluho- se vyhoupla až nad dva propisů v eurech by měla mít
centní body. Od té doby se
objem přes čtyři miliardy
ale evropský trh dluhopisů
eur. Emise byla rozdělena
i s pomocí Evropské cendo čtyř tranší se splatností
trální banky (ECB) stabiod dvou do deseti let a kalizoval a výnosy se vrátily
ždá z nich měla mít objem
zpět. /čtk/
Více E15.cz
nejméně jednu miliardu


8

Krátce
Apple čelí dalšímu vyšetřování kvůli daním
Americkou společnost Apple čeká na Novém Zélandu
vyšetřování, navzdory miliardovému obratu tam totiž
nejméně deset let nezaplatila daň z příjmu. Tvrdí to server
BBC. Novozélandská pobočka Applu zaplatila od roku
2007 na daních v přepočtu 26 milionů dolarů v Austrálii,
kde je registrována její mateřská firma. 

Komise chce nižší poplatky u transakcí s eurem
Evropská komise chce ještě letos navrhnout způsob, jak
snížit poplatky, které musejí lidé v EU platit za přeshraniční transakce zahrnující jiné měny než euro. Záměry
potvrdil místopředseda komise odpovědný za finanční
služby Valdis Dombrovskis. Současná pravidla pro přeshraniční platby proto komise letos navrhne rozšířit tak,
Více E15.cz
aby platila pro všechny měny v EU.
Foto profimedia.cz

Fortuna bude sponzorem rumunského fotbalu

KLIENTI BANKY Wells Fargo & Co mohou ve všech jejích bankomatech ve Spojených státech vybírat peníze jen pomocí chytrého telefonu. Odklon od kamenných poboček a modernizaci bankomatů
už ohlásily i další banky včetně Bank of America a JPMorgan Chase & Co. Wells Fargo je ale první,
která bezkontaktní bankomaty instalovala v celé své síti.

Sázková společnost Fortuna Entertainment Group bude
příští čtyři roky sponzorem rumunského fotbalového
národního týmu. Uvedl to server Euro.cz s odvoláním na informace výkonného ředitele společnosti Pera Widerstroma.
Sponzorská smlouva začíná platit v březnu, výši kontraktu
společnost neuvedla. Na sponzorování fotbalu se Fortuna
dosud zaměřovala v Česku, na Slovensku a v Polsku. /čtk/
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Islámský stát se hlásí
k teroru v Londýně
Při útoku, který podle
premiérky Theresy Mayové
provedl britský občan, zahynuli tři lidé, dva chodci a policista, dalších zhruba 40 lidí
utrpělo zranění. Atentátník
identifikovaný jako Khalid
Masood byl zastřelen. Rodák
z Kentu v jihovýchodní
Anglii podle policie nevzbuzoval podezření z přípravy
teroristického útoku, policii

n Čin provedl Angli-

čan s bohatým trestním rejstříkem.
Radikální hnutí Islámský
stát se prostřednictvím
agentury Amak přihlásilo
ke středečnímu útoku v Londýně. IS se obvykle hlásí
k odpovědnosti za všechny teroristické činy, které
atentátníci v západním světě
podniknou.
„Útočník, který ve středu udeřil před britským
parlamentem v Londýně, byl
vojákem Islámského státu.
Uskutečnil operaci na výzvu
k útokům na občany koaličních zemí (bojujících proti
IS),“ uvedlo hnutí v prohlášení zveřejněném agenturou
Amak, kterou islamisté
ke komunikaci se světem
používají. Jméno útočníka IS
nezveřejnil.

však byl znám pro celou
řadu předchozích rozsudků
za napadení včetně těžkého
ublížení na zdraví, držení
útočných zbraní a narušování veřejného pořádku. Masood nebyl součástí žádného
vyšetřování a úřady neměly
předchozí informace o tom,
že by měl v úmyslu spáchat
teroristický útok, uvedla
policie. /čtk/Více E15.cz

Policisté obnovili provoz
na Westminsterském mostě

n Muž se pokoušel najet na hlavní dopravní
třídě Antverp do nákupní zóny.

řekl policejní velitel Serge
Muyters. Vojákům se ho nepodařilo hned zastavit, auto
projelo křižovatkou na červené světlo a mířilo k nábřeží. Až tam ho policisté,
které stačili vojáci varovat,
zablokovali. Řidič byl podle
Muyterse „muž severoafrického původu“ a měl na sobě
masku. /čtk/

Více E15.cz

Foto reuters

technici. Prokurátor sdělil,
že zatčený muž je Francouz,
který žil ve Francii. „Jedná se
o Mohameda R.,“ řekl prokurátor, podle něhož se v autě
našly „nože, střelná zbraň
a kanystr s ještě neurčeným
obsahem“.
„Automobil jel velkou
rychlostí ulicí Meir (obchodní tepna Antverp), takže lidé
museli uskakovat stranou,“

NEÚSPĚŠNÝ NÁJEZD. Policie prohledává vůz útočníka.

Foto reuters

• Necelých 24 hodin poté, co tam autem do lidí najel pachatel
středečního teroristického útoku, byl provoz na Westminsterském
mostě obnoven. Dominanta přes řeku Temži byla od incidentu
uzavřena, aby mohly být oběti ošetřeny a aby na místě mohli
pracovat vyšetřovatelé.
• Na mostu zahynuly obě civilní oběti útoku. Jednou je podle všeho
americký turista Kurt Cochran. Druhou obětí je 43letá Aysha
Fradeová původem ze Španělska. Třetí obětí je 48letý policista
Keith Palmer, kterého útočník ubodal v areálu britského parlamentu.

Policie a armáda zmařily
útok v Antverpách
V Antverpách včera policie
a armáda překazily pokus o atentát. Potvrdil to
antverpský starosta Bart
De Wever poté, co jistý muž
najel autem vysokou rychlostí do nákupní zóny. Řidič
byl zatčen. Podle belgického
federálního prokurátora jde
o Francouze, policie hovoří
o muži „severoafrického
původu“. V autě byly nože
a další zbraně. Incident se
obešel bez obětí a raněných.
V Antverpách byla posílena
bezpečnostní opatření.
Automobil měl francouzskou poznávací značku
a policie v něm kromě zbraní
podle listu La Dernière Heure našla také blíže neupřesněný „zakázaný materiál“.
Na místo byli přivoláni pyro-

VRAK NA HLADINĚ

POTOPENÝ TRAJEKT Sewol, jehož nehoda si před téměř
třemi lety vyžádala 304 obětí, se podařilo vyzdvihnout
z moře. Dělníci na dvou mohutných člunech zahájili operaci
ve středu a včera brzy ráno se trup lodi objevil nad hladinou,
poprvé po více než tisíci dnech.

Poláci blokují
římskou deklaraci EU
Polsko nepodepíše římskou deklaraci Evropské
unie, pokud v ní nebudou
zakotveny klíčové požadavky Varšavy. Prohlásila to
premiérka Beata Szydlová,
jejíž země se v poslední
době opakovaně staví
do opozice vůči většinovému postoji evropských
zemí. Mezi polskými požadavky jmenovala jednotu
EU a posílení role národních parlamentů.
„Jednota Evropské unie,
prosazování těsné spolupráce s NATO, posílení role
národních parlamentů
a pravidla jednotného trhu,
která nesmějí rozdělovat,
ale sjednocovat – to jsou
čtyři priority, které musejí

být zahrnuty do deklarace,“
uvedla Szydlová.
Představitelé zemí EU
se sejdou v sobotu v Římě
u příležitosti 60. výročí
podpisu římských smluv
o založení Evropských
společenství. V deklaraci
mají ustavit společnou vizi
pro další roky, v níž má
být podle poslední verze
zakotvena i možnost jít
v případě nutnosti rozdílným tempem. Některé
země, například právě
Polsko nebo Česko, se
těchto zmínek obávají,
protože by podle nich
mohly ve svém důsledku
znamenat vyřazení části
EU z rozhodování o tématech EU. /čtk/
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Němci mají nová
pravidla pro hledání
jaderných úložišť

Německý parlament schválil
zákon stanovující kritéria
a postup volby lokality, kde
země na příští milion let
uskladní vysoce radioaktivní jaderný odpad. Úložiště
se bude hledat v celém Německu, nejvhodnější místo
má být vybráno do roku
2031.
Sklad chce Berlín uvést
do provozu v polovině

spolupráce politiků, vědců,
století. Skončí v něm odpad
ekologů, zástupců energez německých jaderných
tického průmyslu i zaintereelektráren, které plánují úřady utlumit
sovaných občanů.
do roku 2022.
Pro návrh hlasovala vládní
V první fázi
Zhruba
koalice sociální
vědci určí
demokracie
oblasti, které
(SPD) a střepro úložiště
dopraviconepřipadají
let by mělo vydržet
vého bloku
v úvahu,
příští úložiště
CDU-CSU.
například
odpadu z německých
Z opozice s norkvůli nebezjaderných
pečí zemětřemou vyjádřili
elektráren.
sení či blízkosti
souhlas poslanci
obytných zón. NáZelených, proti se
sledně budou vytiponaopak postavila postvány regiony, které splňují
komunistická Levice. Příští
určité minimální požadavky týden má o zákonu ještě
pro umístění skladu. Zákon
rozhodnout Spolková rada.
/čtk/
Více E15.cz
je výsledkem dlouhodobé

milion

Foto profimedia.cz

n Návrh nového zákona představuje kompromis mezi politiky,
zástupci energetického průmyslu, ekology
i vědci.

MUNIČÁK V PLAMENECH

NA 130 TISÍC TUN převážně dělostřeleckých nábojů hoří
v muničním skladu Balaklija nedaleko ukrajinského Charkova.
Podle vojenského prokurátora Anatolije Matiose jej odpálila
sabotáž. Zbraně ze skladu jsou podle ukrajinské televize určeny hlavně jednotkám, které bojují proti proruským povstalcům na východě země.

268302/16

inzerce

Krátce
V Kyjevě zastřelili ruského exposlance
V centru Kyjeva byl včera zastřelen bývalý ruský poslanec
Denis Voroněnkov. Potvrdila to ukrajinská policie, podle níž
politika zabil neidentifikovaný střelec u vchodu do luxusního hotelu Premier Palace. Ukrajinský prezident Petro Porošenko vraždu označil za čin ruského státního terorismu.
Policie nevylučuje, že šlo o nájemnou vraždu. Kreml nařčení
okamžitě popřel. 

Z IS se stává virtuální chalífát
Takzvaný Islámský stát (IS) se stále více stahuje do kybernetického prostoru a postupně se z něj stává virtuální chalífát,
je přesvědčen šéf německé civilní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen. Nebezpečnosti teroristické sítě to podle něj
ale neubírá.

Le Penová pojede do Moskvy
Kandidátka francouzských prezidentských voleb Marine
Le Penová bude v pátek jednat v Moskvě. Oznámil to šéf
zahraničního výboru Státní dumy Leonid Sluckij. Řekl také,
že Le Penovou na setkání s ruskými poslanci osobně pozval.
V lednu Le Penová navštívila Trumpovo sídlo na Manhattanu. Neskrývala nadšení z Trumpova vítězství ve volbách
a označila ho za známku naděje pro svou vlastní kampaň.

V Ugandě vrcholí uprchlická krize
Uganda zažívá vážnou uprchlickou krizi, do země každý den
proudí na tři tisíce uprchlíků z Jižního Súdánu. Oznámili to
Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi a tamní
vláda. Podle agentury AP požádali mezinárodní společenství, aby přispělo na humanitární pomoc pro více než
800 tisíc jihosúdánských běženců žijících v Ugandě. /čtk/

Pomáháme ohroženým dětem
zvládnout těžké životní situace.
Prosíme, pomozte i vy! Zřiďte si ještě dnes
trvalý měsíční příkaz na účet 211 757 409 / 0300.
www.sos-vesnicky.cz

Láskyplný domov pro každé dítě
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Když jsem v Súdánu brečel,
nikdo mi to nevyčetl
n Chirurg Tomáš Šebek se vrátil z mise Lékařů bez
hranic v Jižním Súdánu. „Nejhorší bylo vidět umírat
malou dívku v tetanické křeči. Naopak úspěchem
je, že jsme tam poprvé v jednoduchých podmínkách
odoperovali otevřené zranění hlavy,“ říká lékař.
Nositel ceny za statečnost chválí štědrost českých
dárců, která umožnila splnit i sen jednoho haitského
tlumočníka.
Tomáš Stingl
Súdán je kvůli občanské válce
a hladu jednou z krizových oblastí
světa. Kde přesně jste byl?
Od ledna do půli března jsem pracoval
ve městě Agok. To byla ještě nedávno
nebezpečná válečná oblast. Dnes jde ale
o jakousi nárazníkovou demilitarizovanou zónu mezi severem a jihem.
Jaké tam jsou poměry ve zdravotnictví?
Je tam skoro nemožné najít vystudovaného doktora. Například v západní Africe připadá na 100 tisíc obyvatel jediný
a v Jižním Súdánu je situace ještě horší.
Pro srovnání, v Česku je to zhruba 400
lékařů. V Súdánu jsou ale výborní míst-

ní zdravotníci, kteří procházejí tříletým
kurzem. Dostanou pak ovšem takovou
každodenní praxi, že to nahradí všechna studia. Narazíte tam na nemoci, které v Česku známe jen z učebnic. Vidíte
lidi umírat na vzteklinu, žloutenku typu
E, tuberkulózu, malárii.
Jak vypadala zdravotnická základna Lékařů bez hranic?
V Jižním Súdánu máme přes deset misí,
ovšem ta v Agoku je zrovna atypicky
velká – nemocnice má téměř 200 lůžek.
Pracuje tam asi 400 místních a 25
zahraničních kolegů. Náklady na provoz takové mise jsou v přepočtu přes
12 milionů korun měsíčně. Potkal jsem
tam dva krajany. Zásobování léky řídil
shodou okolností bývalý prezident

České lékárnické komory Stanislav
Havlíček. A finance vede šikovná Češka
Zuzana Bendová.
Co obnášel váš typický den?
Operoval jsem 10 až 15 pacientů denně,
z toho byly průměrně dva zákroky komplikovanější, specializované. Na dva
týdny jsem zaskakoval ve vedlejším
projektu ve městě Mayom, kde jsem řešil většinou interní nemoci. To byla pro
mě jako pro chirurga velká škola.
Musíte si určitě udržovat profesionální odstup, ale přesto – co vás nejvíc
citově zasáhlo?
Smutný byl případ asi patnáctileté
dívky, která se pokusila opakovaně
o sebevraždu. Nejdřív se neúspěšně zkusila oběsit, pak se přiotrávila nějakým
místním toxickým make-upem. Nakonec
umřela v tetanických křečích. To jsou
momenty, že když potom brečíte, nikdo
vám to nevyčte.
A nějaký šťastný příběh?
Malý kluk spadl ze stromu a měl otevřené zranění hlavy. Povedlo se nám
to ve velmi jednoduchých podmínkách
úspěšně odoperovat. Viděl jsem, jak
to týmu místních kolegů zdravotníků
ohromně zvedlo sebevědomí.
Stal jste se sám terčem nějakého
útoku?
Jako Lékaři bez hranic požíváme všude
velký respekt, protože jsme neutrální
a ošetříme každého. Třeba když jsem
pracoval v afghánském Kundúzu, všude
kolem v ulicích se bojovalo. Ovšem v nemocnici jsem se cítil jako na nejbezpečnějším místě ve vesmíru. Místní mi říkali:
Kdokoli by nám tady v nemocnici zkřivil
vlásek, zdejší komunita by ho zřejmě
zlynčovala. A na Haiti uprostřed bojůvek,
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Jak se stavějí k doktorům vyjíždějícím na mise české nemocnice?
Řediteli Lékařů bez hranic Pavlu Gruberovi a jeho týmu se podařilo uzavřít
smlouvy s většinou fakultních nemocnic, aby podržely doktorovi místo, než
se vrátí. Dřív musel dát lékař výpověď
a po návratu si znovu hledal práci.
Vím, že při této službě nejde o peníze. Ale pro představu, jaký dostáváte na misi plat?
Aktuálně jsem měl 1100 eur měsíčně
čistého. Nejedeme si tam vydělat, je to
zkušenost. Ta mzda umožní, že můžete
během mise hradit aspoň své závazky
doma – například pokud máte hypotéku nebo nájem. Pro srovnání, plat
lékaře v Evropě začíná na částce tři
a půl tisíce eur.

Mnoho lidí je stále velmi skeptických, pokud jde o příspěvky na charitativní organizace. Co byste jim
vzkázal?
Já bych chtěl Čechy pochválit, jsou
velmi štědří. A ta skepse je fajn. Vybírejte pečlivě. U neziskových organizací
sledujte, jaké procento z darovaných
peněz se dostane opravdu k potřebným
lidem, k pacientům. Pro mě to byl hlavní důvod, proč jsem si vybral Lékaře bez
hranic.

Skvělé je, že začíná Lyonela v Česku podporovat stále víc lidí.

Kolik jde u nich na pacienty?
Je to přes 80 procent. Zbytek peněz
většinou slouží na další získávání darů.
Provoz je velmi skromný. Například
česká pobočka má provozní náklady jen
1,6 procenta. A když přijdete v Ženevě
do hlavního centra celé organizace, máte
pocit, že jste někde ve squatu. Přitom
tam sedí třeba nějaký bývalý topmanažer z korporátu a rozhoduje o obrovských sumách – roční výdaje Lékařů
bez hranic jsou víc než 1,2 miliardy eur.
Přes 90 procent z toho dávají soukromí
dárci, nikoli vlády. Díky tomu si můžeme
udržet tu nezávislost a neutralitu.

Uvažujete, že byste jel na další
misi?
Je to nutkání, kterému nedokážu odolat.
Přijde to na mě tak jednou za rok a půl
a pak musím vyrazit. Naše organizace
působí v 70 zemích světa, ale já bych
chtěl příště znovu do Jižního Súdánu. Byl
jsem dvakrát na Haiti, dvakrát v Afghánistánu. Chci se vrátit po čase na stejné
místo a vidět, kam se nemocnice posunula. Potřebuji si osobně ověřit, že naše
práce měla smysl.

Říkal jste, že na výjezdech potkáváte talentované zdravotníky. Přivedl
jste nějakého studovat do Česka?
Má první mise vedla na frankofonní
Haiti. A protože jsem neuměl francouzsky, 24 hodin denně mi tam pomáhal
místní tlumočník Lyonel Badette. Svěřil
se mi, že jeho sen je být lékařem. Jednou
jsem mu ve slabé chvilce slíbil, že mu
pomůžu vystudovat v České republice.
Když jsem tu byl zpátky, jednoho dne
se objevil. A rovnou si s sebou přivezl
i manželku a dítě. Našel jsem jim ubytování a Lyonel nakonec opravdu začal
studovat na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Kdo platí náklady?
První faktury jsem platil sám. Školné je
pro cizince velmi vysoké, přes 300 tisíc
korun. Když k tomu připočítám bydlení
a další náklady, odhaduji, že celkově jeho
studium vyjde na nějakých pět nebo šest
milionů korun. Ale je to investice do budoucna. Naše dohoda je, že se Lyonel
vrátí na Haiti a bude tam pracovat jako
lékař. Máme takový soukromý vtípek, že
se tam jednou stane ministrem zdravotnictví. Není to tak nereálné v zemi, kde
skoro nikdo nemá medicínské vzdělání.

Musí to na něj vytvářet obrovský
tlak.
To ano. Řekl jsem mu hned na začátku,
že to bude těžké, ať si to dobře rozmyslí. On z Haiti neznal věci, které my
ovládáme už ze střední školy. Objevoval
například Mendělejevovu tabulku. Jeden
ročník opakoval. Ale zdárně pokračuje
a dnes je ve čtvrťáku.

Tomáš
Šebek (39)
Vystudoval 1. lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy.
Pracoval jako chirurg
v Nemocnici Hořovice
a v irském Dublinu.
V současnosti působí v pražské
Nemocnici Na Františku. Dvakrát byl
s Lékaři bez hranic na misi na Haiti, dvakrát
v Afghánistánu, letos v jihosúdánském
Agoku. V roce 2015 mu Lékařský odborový
klub udělil cenu za statečnost. O svých
zážitcích sepsal dvě knihy a webový blog.
Spoluvlastní medicínský portál uLékaře.cz.
Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se
věnuje vytrvalostním běhům a létání včetně
akrobatického. Nutnost udělat v letadle
ve vteřině závažné rozhodnutí ho prý cvičí
i na válečnou chirurgii.

Foto E15 Michael Tomeš 2x

když jela kolona našich aut a Červeného
kříže, lidé rozhrnuli barikádu z hořících pneumatik, nechali nás projet a až
za námi zase barikádu uzavřeli.
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Tvář dne

Nebojíme se a naše odhodlání
nikdy nezakolísá tváří v tvář
terorismu,
řekla v britském parlamentu
premiérka Theresa Mayová
Foto reuters

str. 12

Komentář

Bohumil Pečinka

Udej svého
živnostníka
Od poloviny letošního roku
odstartuje ministerstvo
financí pseudoloterijní hru
s názvem Účtenkovka. Že
půjde skutečně o zajímavý loterijní byznys svého
druhu, o tom svědčí i jméno
hlavního subdodavatele
systému, jímž je společnost
Sazka. Ministerstvo financí
chce vyplácet roční výhry za
65 milionů korun a výherce
bude vyhlašovat každý mě-

síc. Tímto ale výčet hravých
a herních aspektů celé věci
končí. Všechno ostatní je už
jenom a pouze politika.
Oficiálním smyslem celé
akce je přimět lidi brát si
v restauracích a obchodech
účtenky a následně zapisovat jejich čísla na oficiální
web, kde se každý může
přesvědčit, jestli je účtenka
platná, nebo ne. Za tuto svou
aktivitu bude každý odměněn tím, že bude zařazen
do slosování o peníze, auta
a kdovíco ještě. Ministerstvo
financí bude také zpětně
zjišťovat, jestli účtenky jsou,
nebo nejsou v pořádku.
Tento systém, který zatím
funguje ve třech evropských
zemích (Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko) má své
mentální přesahy do mi-

nulosti a také ekonomické
důsledky pro budoucnost.
Předně dochází k opětovnému oživení protektorátně-komunistické udavačské
mentality. Ta byla u nás,
v zemi závisti, jak Česko nazval profesor Václav Černý,
přítomná vždycky.
Jenom odporné režimy
však na této vlastnosti oficiálně stavěly a podporovaly
ji. Udávání „Židů“, „masarykovců“ či třeba „keťasů“, jak
se v dobové hantýrce říkalo
těm, co měli talent nebo byli
bohatší, se ve čtyřicátých
a padesátých letech 20. století stalo oficiálně podporovanou doktrínou. A to už
vůbec nemluvíme o skrytém
udávání tajné policii.
Účtenkovka bohužel
podporuje všechny psycho-

logické stereotypy minulosti.
Udej svého živnostníka
a dostaneš sto tisíc až milion
korun, hlásí hrdě ministerstvo financí. Můžete ovšem
dostat i nový automobil, a to
už se za jedno anonymní
udání vyplatí… Jen si musí
dotyčný dát pozor a nesmí
poslat víc než jedno udání
na jednoho obchodníka
denně. Pak je jeho svědectví
neplatné.
Zvýšený dohled nad jednou podnikatelskou vrstvou
bude mít své důsledky. Část
lidí skončí s podnikáním
úplně a přesunou se do fabrik, přijmou zaměstnanecký
status nebo natáhnou ruku
ke státu. Část bude vyhnána
do šedé ekonomiky a bude
balancovat na hraně zákonnosti. Oživí se komunistický

duch melouchaření a kšeftíčků, který jde mimo svět účtenek a daňových paušálů.
Nejspíš také rozkvetou
komunistické formy hospodaření. Vyrojí se kadeřnice
stříhající výhradně doma,
vrátí se fenomén „soukromých“ restaurací a klubů
a vzájemná svépomoc jako
forma výměny služeb.
V konečném důsledku bude
ochuzena oficiální nabídka služeb na oficiálním
trhu, což povede k růstu
cen a vzniku neoficiálních
sazebníků mimo účetnictví.
Vedlejší důsledky pro život
společnosti budou zkrátka
tak velké, že to ani za případný zisk nestojí.
Autor je komentátorem
týdeníku Reflex
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Sociální bydlení, nebo
dobro za každou cenu?
n Ministryně Marksová přichází s návrhem, který není
podložen žádnými
analýzami a může
nadělat víc škody než
užitku.

Vláda nedávno schválila
na návrh ministerstva práce
a sociálních věcí zákon o sociálním bydlení. Na schváleném návrhu lze ocenit snad
pouze dvě věci. Především
to, že z původně povinné
účasti obcí na systému se
stala účast dobrovolná.
Tím druhým pozitivem je
skutečnost, že návrh slučuje
sociální dávky na bydlení,
tedy příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení,
do dávky jediné. Tím výčet
toho kladného končí.

POČÁTEČNÍ NÁKLADY

Foto čtk

Dušan Šrámek

LEHKOVÁŽNÁ MINISTRYNĚ.
Návrh Michaely Marksové zcela
Zákon o sociálním bydlení
pomíjí počáteční náklady na
tak, jak byl schválen, povede vytvoření potřebného bytového
fondu. Ty mohou jít klidně do
pouze k ad hoc rozdávání
desítek miliard.
bytů za sociální nájemné, přičemž tuto libovůli
budou hradit svými penězi
sociálního bydlení spustit,
daňoví poplatníci. V obcích,
půjde hned v počátcích
které nebudou chtít vstoupit o investici z veřejných peněz
do systému dobrovolně,
v řádu desítek miliard korun
bude totiž stát tuto službu
na pronájmy, rekonstrukce
zajišťovat skrze vlastní fond či výstavbu sociálních bytů
bydlení. Přestože schválea také na související potřebný návrh bude mít velmi
nou infrastrukturu.
významný dopad do veřejNEUTRÁLNÍ?
ných rozpočtů, zcela chybí
A podnikatelé nejsou zdalepodrobná analýza, na kolik
ka jediní, kteří návrh kritivlastně celá tahle legrace
zují. Proti se staví pravicová
přijde.
opozice, ale k zákonu
Ministerstvo práce
má výhrady i mitaké zcela poministerstvo pro
nulo počátečZákon vede
místní rozvoj
ní náklady
k morálnímu
pod vedením
na vytvoření
Karly Šlechtopotřebného
vé z ANO.
bytového fonPodle minidu, ať už půneboť nemotivuje
stryně práce
jde o majetek
uživatele ke snaze
Michaely
obcí vložený
o vylepšení jejich
Marksové bude
do systému,
postavení.
systém sociálnío byty vypůjčené
ho bydlení ve svých
od druhých subdopadech na státní
jektů za určitý nájem,
i veřejné rozpočty neutrální.
anebo o byty nově postavePřitom ministryně Marksová
né. Jak konstatuje napřínení schopna ani doložit,
klad Hospodářská komora,
kolik obcí se do projektu
aby se vůbec mohl systém

hazardu,

nakonec zapojí a kolik
mohou tyto obce nabídnout
bytů. Z toho by přitom bylo
patrné, kolik zátěže zůstane
na hrbu státu. Současně její
úřad počítá s tím, že by se
sociální bydlení mohlo týkat
až půlmilionu lidí.
Bez jakékoli analýzy
návrh tvrdí, že náklady se
vykompenzují tím, že řada
nezaměstnaných se díky
sociálnímu bydlení opět
zapojí do práce, čímž stát
ušetří na sociálních dávkách.
Návrh sice počítá s dvouletou přechodnou dobou
u práceschopných občanů,
podle čeho se ale bude
hodnotit, zda mají o práci
skutečný zájem, zůstává
záhadou. Nepočítá se ani
s tím, že po dobu, co budou
tuto službu využívat, by měli
občané například povinnost
vykonávat alespoň veřejně
prospěšné práce, aby tak
částečně nesli systémové
náklady, na něž se skládají
ostatní občané.
Ve svém důsledku povede
zákon naopak k morálnímu
hazardu, protože nebude
uživatele sociálního bydlení
nijak motivovat ke změně
sociálního postavení – stejně
jako cokoli, co je gratis.
O tom, že zákon ještě více
zapouzdří nízkou mobilitu
pracovních sil, raději ani
nemluvě.

SOCIÁLNÍ PELMEL

Jedním z deklarovaných
přínosů zákona má být skoncování s ghettoizací měst
a obcí. Ani tento problém
ale stávající návrh neřeší.
Naopak v jeho důsledku
budou na jedné kupě bydlet
senioři, matky samoživitelky, handicapovaní, bezdomovci, propuštění vězni
nebo narkomani.
Jak budou v tomto sociálním pelmelu fungovat
cílené sociální, mediační
či zdravotní služby, ví čert.
Zákon je pouze dalším z příkladů, jak socialisté chtějí
páchat dobro za každou
cenu – i za cenu, že nakonec
dosáhnou pravého opaku.
Autor je publicista a redaktor serveru
Česká justice

Duel
Voroněnkova krvavá
vražda v centru
Kyjeva je aktem
státního terorismu
Ruska, které musel
opustit z politických
důvodů,

Všechny spekulace
o ruském podílu na
této věci považujeme
za absurdní. Doufáme,
že vrah i všichni,
kteří za vraždou stáli,
budou odhaleni,

řekl ukrajinský prezident
Petro Porošenko

řekl mluvčí ruského
prezidenta Dmitrij Peskov

Čtenáři píší

Změna času
František Hroník
O víkendu dojde v Evropě opět k zavedení letního času.
A jistě se zase objeví evergreen ve formě stížností některých lidí na psychické potíže s tím spojené. Ve světě je
přitom překonávání časových pásem denním chlebem
mnoha lidí. K tomu přistupuje změna na letní čas jaksi
navíc. Jen kontinentální část Spojených států se rozkládá
přes čtyři časová pásma. Dá se předpokládat, že v USA žijí
v blízkosti hranic těchto časových pásem desítky tisíc lidí,
z nichž mnozí musejí po cestě za prací pásma překonávat
klidně dvakrát denně. Nezaznamenal jsem, že by USA žily
debatou o škodlivosti takového pohybu nebo o potížích,
které by přechod mezi časovými pásmy působil těmto
lidem. Příležitostné stesky některých našich občanů na nevhodnost změny času u mne proto vzbuzují spíše ironický
úsměv. Myslím, že většině z nich jde především o to, aby
se zviditelnili. Ke změnám času mám však přece jen jednu
kritickou poznámku. Domnívám se, že je krajně nelogické
a neekonomické, že k této změně dochází k jinému datu
v Severní Americe a k jinému datu v Evropě. Američané letos přešli na letní čas o 14 dní dříve než my. V době
intenzivního cestovního ruchu to jistě způsobuje nemalé
komplikace. Sám jsem před lety zažil, že jsem jeden týden
přiletěl do USA, kde se právě měnil čas na letní. Týden
nato jsem se vracel domů, kde jsem zastihl evropskou
změnu na letní čas. Byl to zmatek, ale žádné potíže jsem
kvůli tomu nezaznamenal. Nicméně v době intenzivních
mezinárodních styků by jistě nebyl problém dohodnout se
na jednotném jarním i podzimním termínu změny času.

Pište nám
Vážení čtenáři, zajímá nás, co si myslíte.
Své názory a polemiky zasílejte na nazorye15@cninvest.cz.
Nebo s námi diskutujte na našem webu (www.e15.cz),
na Facebooku (www.facebook.com/denike15)
či na Twitteru (@E15news).
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Pustina
Foto Magic Box

(Vydal: Magic Box)
Osmidílný seriál HBO Europe
Pustina z prostředí české
vesnice v sousedství uhelného
dolu, která řeší vraždu místní
dívky, a kvůli zásobám uhlí
i své bytí a nebytí, patří mezi nejlepší seriály
tuzemské historie. Po právu letos získal i Českého
lva. Půl roku po uvedení v televizi nyní HBO
a Magic Box přicházejí s dvojdiskovou blu-ray
edicí, která kromě pohledného digi-packu nabízí
především jako bonus sedmnáctiminutový film
o filmu. Jeho hlavním přínosem jsou nejen scény
z vysoce profesionálního natáčení, které se pod
kvalitu seriálu podepsaly, ale i rozhovory s tvůrci
včetně zahraničních producentů HBO, kteří jen
tak souhlas k natáčení drahého seriálu nedávají.

Dušan Kütner

KNIHY

Andrew Cartmel: Poslední
deska

Foto Knižní klub

(Vydal: Knižní klub)
Poslední deska by mohla
sloužit jako hudební průvodce
po Londýně, protože zavádí
čtenáře do světa plného obchodů a bazarů s vinylovými
deskami. Cartmel má hudbu
rád a dal si práci, aby zjistil, jak to kolem gramofonových desek funguje. Samotný nápad
o detektivovi evokující hrdiny typu Big Lebowski,
který hledá ztracené desky, je velmi neotřelý.
Zvlášť když je člověkem z lidu, který se dobře vyzná
v hudbě, ale s vyšetřováním zločinů žádné zkušenosti nemá. Román svou stylizací připomíná
především pulpové příběhy ze starých časů nebo
některé Tarantinovy filmy a navíc je plná humoru.
Jen je škoda přepálené délky, takže ke konci se už
příběh poněkud vleče.

Martin Stručovský

FILMY

Glory
Foto Film Europe

(Režie: Kristina Grozeva,
Petar Valčanov)
Známé rčení „pro
dobrotu na žebrotu“
dostalo v rukou bulharského režisérského
dua podobu satirické tragédie tvrdě a s krutým
vtipem kritizující sebestřednost, faleš a nedostatečnou empatii. Obyčejný, k tomu ještě koktající
zaměstnanec drah najde na kolejích balík peněz
a vrátí je. Poté se stane nedobrovolnou figurkou
v propagační kampani ministerstva dopravy. On
i jeho ambiciózní žena, která pro kariéru odsouvá
rodinu, by měli blízko ke stereotypu, nebýt velmi
dobrých herců a bohatě vystavěného, nečernobílého světa protichůdných ambicí. Realistický
vizuál spoléhající na ruční kameru nepůsobí
příliš nápaditě, ale slouží silnému, gradujícímu
příběhu.

Iva Přivřelová

n Po šestadvaceti letech
se do kin vrátila Disneyho oslazená verze klasické pohádky Kráska
a zvíře, tentokrát
v podobě opulentní hrané muzikálové romance.
Iva Přivřelová
Kráska a zvíře se zapsala do
dějin filmu jako jediný animovaný snímek, který získal
nominaci na Oscara za nejlepší
film v době, kdy tato pocta byla
omezena jen pro pět titulů. To se
psal rok 1991. Mezitím vyrostla další generace, která si po
úspěchu nové, hrané Disneyho
Popelky ráda zajde do kina na
novou, hranou Disneyho Krásku
a zvíře.
K této generaci patří i Emma
Watsonová, jejíž omezený líbezný herecký projev a příjemný
hlas právě stačí na roli Belle,
krásky z francouzské vesnice
z osmnáctého století. Hvězda filmů o Harrym Potterovi proslula
i jako feministická aktivistka. Je
tak jen přirozené, že její Belle se
chová jako inteligentní, odvážná
a laskavá žena a slouží jako vzor
pro dívky v obecenstvu.
Naopak Zvíře bývalo příliš
arogantním princem. Nyní čeká,
zda někdo objeví jeho nové hodné já uvězněné v digitálním těle
chlupaté rohaté příšery stvořené
pomocí motion capture.
Tato technologie pomohla
na svět také princovým milým
sluhům zakletým v nábytek
a interiérové vybavení, které
v originále, dostupném i ve vybraných českých kinech, mluví
řada dalších hvězd včetně Iana
McKellena.

PŘEVELKÁ NÁDHERA. Odvážná Belle (Emma Watsonová) vidí krásu
uvnitř, diváky zahltí krása navenek.
Režisér Bill Condon má kromě
dramat Bohové a monstra,
Mr. Holmes a Twilight ságy
o jiné dívčí obsesi netvorem na
kontě i muzikál Dreamgirls.
V něm publikum přehltil emocemi soulových balad a pozlátkem
showbyznysu.
V novince nás opět zahrnuje
opulentní výpravou, velkolepými muzikálovými čísly, sytými
barvami, pěknými kostýmy
a spoustou ne úplně přesvědčivých digitálních triků. V jeho
filmovém dortu ale nechybí ani
láska a akce, jen šarmu v něm
oproti Popelce ubylo. Na začátku
vše chutná výborně, po víc než
dvou hodinách už se někdo
může cítit jako po přejedení
cukrátky.
Jean Cocteau hned po druhé
světové válce pojal francouzskou
pohádku jako fantasy o snění

a erotické vášni. Disney věrný
svému rodinnému image zůstal
u příjemné, nekomplikované
romance o pravé kráse skryté
uvnitř.
Bellina samostatnost, černošští herci v malebné předrevoluční Francii a dvě nenápadně
gay postavy, kvůli nimž některé
země film o vztahu dívky
a zvířete odmítly promítat, jsou
jedinými modernitami v této
nostalgické, radostné podívané.
Autorka je spolupracovnicí redakce

Kráska a zvíře
(muzikál, USA, 130 minut)
Režie: Bill Condon
Hrají: Emma Watsonová, Dan
Stevens, Kevin Kline, Luke Evans
Hodnocení: 70 %

Tipy
Nova • sobota 22.25
AGENT BEZ MINULOSTI
První díl akční trilogie
o agentu Bourneovi
v podání Matta Damona,
jenž ztratí paměť a hledá
cestu zpět k minulosti
a bojovým schopnostem,
které mezitím získal.

ČT2 • neděle 21.30
JE TŘEBA ZABÍT SEKALA
Drama Vladimíra Michálka
z roku 1998 oceněné deseti
Českými lvy o muži, který
se v době protektorátu
proti své vůli stane vrahem,
aby ochránil vesnici před
místním udavačem.

268518/20  inzerce

BLU-RAY

Návrat sladké
Disneyho Krásky

Foto Falcon

Minirecenze

PALÁC PARDUBICE

PARDUBICE

OC OLYMPIA

BRNO

OC LETŇANY

PRAHA 9

KONĚVOVA 134

PRAHA 3

AVION SHOP. PARK ZLIČÍN

PRAHA 5

CENTRUM ČERNÝ MOST

PRAHA 9

cestování

Foto profimedia.cz 5x
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Stát tisíc let na špičce hory
n Adam tu po vyhnání z ráje musel celou
věčnost balancovat
na jedné noze. Šiva odtud zkoušel osvítit lidstvo. Vylezl sem i deset
metrů vysoký Buddha.
Dnes na nejposvátnější horu světa Adam’s
Peak šplhají každou
noc stovky poutníků.
Chtějí spatřit zvláštní
jev, který doprovází
východ slunce.
Tomáš Stingl
Všechno to spískala jediná
stopa. Tedy údajná. Na špičce krásné, víc než dva tisíce
metrů vysoké hory uprostřed ostrova Šrí Lanka se
kdysi našel kámen s otiskem,
který připomíná tvar lidské
nohy. Tak málo stačilo. Dnes
je z hory nejposvátnější

vrchol planety, na který
nepřetržitě proudí poutníci
všech čtyř největších náboženství – křesťanství, islámu,
buddhismu i hinduismu.
K mytické hoře si totiž
každé náboženství vytvořilo
vlastní barvitou legendu.
Muslimové a křesťané se shodují na názvu Adam’s Peak,
respektive na odpovídajícím
příběhu. Právě na tento vrcholek prý dopadl první člověk Adam, když byl doslova
vyhozen z ráje na Zem. A aby
si zapsal za uši, že zakázaná
jablka se nejedí, musel tu
ještě „stát tisíc let na jedné
noze, aby si odpykal svůj
hřích proti stvořiteli,“ jak zní
oficiální výklad legendy. No
a za tisíc let, to už se noha
jistě otlačí i do toho nejtvrdšího kamene.

BUDDHA BYL PROSTĚ VELIKÁN

I buddhisté, kteří na ostrově
převládají, avizují svou legendu už pojmenováním hory.
Říkají ji Šri Pada, doslova

Svatá stopa. Kdo že tu podle
nich otisk zanechal, to dnes
naznačuje skoro dva metry
velký buddhistický symbol
připomínající nohu. Místní
lidé věří, že sem před
2,5 tisíci lety během svých
cest doputoval osobně
historický Buddha neboli Siddhártha Gautama. A prý byl
vysoký přes 10 metrů, čemuž
odpovídala i velikost nohy.
Jestli je to pravda, lezlo se mu

na strmý vrchol rozhodně
snáz než dnešním mnichům.
Hinduisté mají také svou
teorii a své jméno hory –
Shiva padam. Stopa podle
nich patří Šivovi, jednomu
z nejdůležitějších bohů velmi početného hinduistického panteonu. Šiva se tu prý
na úsvitu věků usídlil, aby
odtud z výšky posvítil božím
světlem na lidstvo. Kdo si
dnes zkusí koupit ve vesnici

pod horou obilnou placku
a zaplatí trojnásobek běžné
ceny, sezná, že s tím osvícením lidstva bude možná
ještě drobet práce.

JDI ZA SVĚTLEM

Ať už to s otiskem v kameni bylo jakkoli, hora je
krásnou dominantou Šrí
Lanky a vystoupat na ni
společně s proudem bosých
poutníků je životní zážitek.

ÚSVIT. Slunce
vychází skoro
kolmo
k horizontu.



POUTNÍCI.
Při rozbřesku se jich
na malém
vrcholku
hory mačkají
desítky.

O to silnější, že tradicí je
absolvovat výstup v noci
a být na vrcholu za rozbřesku. Obvykle to probíhá tak,
že provozovatel ubytovny
někde sedm osm kilometrů
od úpatí hory vzbudí turistu
lehce po půlnoci. Cestovatel
dostane napít dobrého cejlonského čaje a vyrazí k hoře.
Tu spíš jen tuší, ale bezpečně
se orientuje podle lampami
osvětlené stezky, která se klikatí jako světelný had někam
vzhůru. Za starých časů ji
lemovaly lampiony, dnes je
sem zavedena elektřina. Podél cesty je i v noci otevřeno
mnoho stánků s jídlem a se
suvenýry.
Výstup je dřina, tedy
pokud zrovna člověk neměří
deset metrů. I v noci tu může
být dost teplo, a hlavně
poslední část stezky je velice
strmá. Tady se láme chleba,
případně nohy. Domácí lidé
vykazují lepší fyzičku. Příznačné jsou momenty, kdy
luxusně vybavený Zápaďan
v goretexových botách a s teleskopickými hůlkami zastaví lapaje po dechu, zatímco
ho místní bosá stařenka nonšalantně míjí, jako by šla jen
na půdu pro prádlo, a ještě se
povzbudivě usměje.

Jako když se otočí vypínačem
a rázem se rozsvítí v pokoji.
Na Adam’s Peaku v tom
tkví poetický moment překvapení. Člověk jde mnoho
hodin tmou a náhle se ukáže,
že vystoupal na vpravdě
božskou vyhlídku. Majestátnímu východu slunce
chybí k dokonalosti snad
jen Straussova skladba Tak
pravil Zarathustra. Chrámoví
hudebníci ovšem rozbřesk
doprovodí neméně působivými meditativními tóny
a zvonem. Ano, tohle je těch
posvátných pět minut, kvůli
kterým se draly stovky lidí
celou noc nahoru.

opět pojí spousta symboliky,
z níž si pro jistotu stačí vybrat, že vidět tento působivý
obraz na vlastní oči znamená prostě požehnání.
Jak ale slunce rychle
stoupá nad obzor, stín se
poslušně vrací ke své hoře
a za slabou půlhodinku
s ní téměř splyne. Kouzlo
okamžiku je pryč, dav začne
řídnout. To je úleva, protože
v tlačenici na malém prostoru musel ledaskdo postávat
na jedné noze zrovna jako
ten Adam.

CESTA PRO BLÁZNY

Klasická poučka horolezců
zní, že podstatně víc lidí
se dostane do maléru při
sestupu z vrcholu než při
výstupu. To se vyplatí mít
na paměti i během návratu
ze Šri Pada, byť to není žádná
velehora. Zrádné totiž je, že
unavení poutníci a lidé trpící
závratí začnou panikařit až
na zpáteční cestě za plného
světla. To teprve naplno
vidí, po jak příkrém svahu
jdou a kolik nešťastníků pod
sebou posrážejí jako kuželky,
pokud na strmých schodech
škobrtnou. Navíc začne
KRESLENO DO MRAKŮ
do výletníků pražit slunce.
Anebo možná ne? Hlavní
I sestup dolů je tedy docela
chod se bude teprve podávat. lopotný. Když konečně nevyLidé obrátí zraky pro změnu spalý a vyčerpaný poutník
dorazí do údolí, pochopí už
na západ. Slunce na chvíli
promítne profil hory na mra- beze zbytku, co má na mysli
ky, které se valí pod ní. A pro- místní pořekadlo. To hlásá
jasně: „Pokud jsi nikdy nevytože má Adam’s Peak téměř
lezl na Šri Pada, jsi blázen.
přesně pyramidový tvar,
na mracích to vykreslí doko- Pokud jsi tam vylezl dvakrát,
jsi zatracenej blázen.“
nalý trojúhelník. K tomu se

ROZSVIŤTE KRAJINU

Celý trek trvá až pět hodin.
Na jeho konci si turista říká,
proč jen ten Adam nemohl
z ráje dopadnout raději třeba
někam do Polabské nížiny.
Ale ještě že nedopadl.
Na vrcholu hory čeká sladká
odměna a vysvětlení, proč se
sem chodí v noci. Malá plošinka, kde dnes stojí i chrám,
se promění v hlediště velkolepého divadla. Namačkaný, bzučící dav chvíli
před úsvitem jako na povel
napjatě ztichne a upře zrak
na východ. Skoro přesně
v šest hodin se nad malebnou šrílanskou Vysočinu
vyloupne slunce. V tropech je
vždycky rozbřesk překvapivě
rychlý, protože slunce stoupá
od horizontu téměř kolmo.
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SESTUP. Kolem cesty jsou nonstop otevřeny stánky s jídlem.

PŘÍKRÉ SCHODY. Kdo zakopne, může porazit další lidi jako kuželky.
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Foto dne

HON NA MILOVNÍKY UMĚNÍ.

Foto profimedia.cz

Hongkong hostí již
popáté veletrh umění
Art Basel. Největší
prodejní přehlídka
umění v Asii přilákala
242 galerií z celého
světa, které chtějí
oslovit bohaté čínské
sběratele. Jedna
z galerií vábí klienty
prostřednictvím živých obrazů klasických děl současného
a moderního umění.

Tipy pro volný čas
GASTRONOMIE

ZDRAVÍ

VZDĚLÁNÍ

TRADICE

TURISTIKA

Čokoládový víkend
na Vysočině

Do Holešovic za zdravím
a životní rovnováhou

Pod Ještědem se bude
promítat o vědě

Moravské trnky
na všechny způsoby

Kilometry s Rumcajsem,
Mankou i s Cipískem

Pro milovníky čokolády
a cukrovinek, kteří mají chuť
se pobavit, zamlsat si a případně si rozšířit kuchařské
obzory, pořádá v Havlíčkově
Brodě ode dneška do neděle
agentura ChrisFromParis Čokoládový festival. Návštěvníci se v KD Ostrov mohou těšit
na workshopy, degustace,
vaření s čokoládou či výstavu
o historii čokolády.

Po celý víkend bude pražské
výstaviště v Holešovicích
patřit 13. ročníku Festivalu
Evolution. Jeho snahou je
propojit inspirativní příběhy,
nápady a myšlenky, které
zajímají všechny, již chtějí
žít aktivně a zdravě. Akce je
určena rovněž těm, kterým
záleží na okolním prostředí
nebo se zajímají o to, co životu dává hlubší rozměr.

Jako největší tahák prvního
ročníku libereckého iQFilmFestu označují jeho pořadatelé předpremiéru filmu „Cesta
časem: Od Velkého třesku
po člověka“. Padesátiminutový snímek přemění planetárium na stroj času. Akce, jež
slibuje řadu dalších filmů pro
děti i dospělé, startuje dnes
v osmnáct hodin v libereckém
science centru iQLANDIA.

Poslední březnovou sobotu
se uskuteční 11. ročník
Lúckého koštu trnek s podtitulem Od vařených po tekuté. V obci Louka na Hodonínsku se nebudou ochutnávat
jen trnková povidla, ale i slivovice a buchty. K poslechu
zahraje horňácká cimbálová
muzika a návštěvníky potěší
i pestrý doprovodný kulturní program.

Historie Pochodu Českým
rájem sahá do roku 1966.
Letošní ročník startuje v sobotu z Valdštejnova náměstí
v Jičíně. Vybírat lze ze vzdáleností od třinácti do padesáti kilometrů. Dětské trasy
s názvy Rumcajs, Cipísek
a Manka mají osm, pět a tři
kilometry. Cesty vedou
kolem hradů Pařez, Trosky
a Hrubá Skála. /das/
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