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Analýza:Aplikovaný 
výzkum v ČR zaostává 
Z veřejných zdrojů šlo loni 
na vědu 35 miliard korun, 
z toho 26 miliard se dělilo 
do jedenácti rozpočtových 
kapitol, zbytek tvořily 
evropské dotace.   str. 3

Kabelovky nesmějí 
vysílat Ligu mistrů
Telekomunikační firma O2 si 
u soudu vymohla, že kabelo-
vé a satelitní firmy nesmějí 
vysílat programy, které ne- 
oprávněně šíří zápasy fotba-
lové Ligy mistrů.   str. 4

Rakousko přijde  
o levný proud
Rakouské domácnosti doplatí 
na to, že Němci postavili na 
severu velké větrné parky, 
ale ne dost drátů, které by 
elektřinu dopravily na jih. 
  str. 6

Babiš dal podnikům 
rekordní daňový pardon
Dušan Kütner | Praha

Ministr financí Andrej 
Babiš se holedbá, že 
zlepší a zvýší výběr 

daní. Zároveň ale loni finanč-
ní správa prominula firmám 
a podnikatelům daně v celko-
vé výši 5,82 miliardy korun, 
což znamená meziroční ná-
růst o 192 procent. Stát navíc 
odpustil úroky z prodlení či 
penále a exekuční náklady za  
4,97 miliardy, což představuje 
meziroční nárůst o 163 pro-
cent. V obou případech je to 
také nejvíce od začátku ekono-
mické krize v roce 2008.

„Nárůst lze vysvětlit napří-
klad rozhodnutím Evropské 

KURZY ČNB  str. 8
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@JeryBuk Nezdá se, že by emise byly za 
mořem až tak palčivé téma, zářijové prodeje 
Volkswagenu v Americe totiž vzrostly. 

@tskrivanek Dnes je to přesně 8 let, co jsme nastoupili 
do MF připravovat @e15news. Správný čas na první 
zásadnější relaunch.

Znovu kvóty
Ministři vnitra odstartují 
další jednání o uprchlících
události str. 2

Na míru
Při šití si hrajeme s každým 
milimetrem, říká Marek Liso 
Páteční rozhovor str. 10–11
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JANA HAvLigEROvá: MALý PRoBLéM MIZí, 
PoDsTATNé ZůsTávAjí Komentář str. 12

už je  
to tady

13více na 
straně
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penále, exekuční náklady, pokuty) 

komise z prosince roku 2013, 
které upravuje výši finančních 
oprav za pochybení příjemců 
dotací z evropských prostřed-
ků,“ uvedla mluvčí Generální-
ho finančního ředitelství Linda 

Paterová. Zmírnění sankcí se 
tak promítlo do rozhodování 
finančního ředitelství. „Evrop-
ská komise umožnila promíjení 
odvodů o rozdíl mezi původ-
ní sankcí a nově stanovenou 

sankcí právě tam, kde je nová 
výše sankce mírnější,“ dodala 
mluvčí. 

Podle daňové specialistky 
Moniky Novotné ze společnos-
ti Rödl & Partner ale nemusí 
jít jen o pochybení příjemců 
dotací. „Může se jednat i o pro-
minutí daně z příjmů poplat-
níkům postiženým povodněmi 
z roku 2013,“ doplnila Novotná. 
Svou roli ale sehrála i aktuální 
rozhodnutí Ústavního soudu 
a Nejvyššího správního sou-
du. „Tato judikatura umožni-
la soudní přezkum rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti o prominu-
tí daně a jejího příslušenství,“ 
uvedla specialistka. 

  Pokračování události str. 2

Ruské nálety.
Rusko při operacích v Sýrii míří podle mluvčího 
prezidenta Dmitrije Peskova na různé 
teroristické organizace, tedy nejen na pozice 
islámského státu. včera ruská letadla podnikla 
třicet akcí na severozápadě země.  

trhy &  zahraničí str. 9

Foto reuters
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bohuslav sobotka 
český premiér

Za svůj smířlivý postoj ke kvótám 
na přidělování uprchlíků 
se v rámci mnohahodinové diskuze 
v Poslanecké sněmovně stal terčem 
kritiky občanských demokratů 
a také komunistů.   str. 2

alexander dobrindt 
německý ministr dopravy

V zájmu „posílení investic 
do dopravní infrastruktury“ zavedl 
mýtné na dálnicích a některých 
silnicích první třídy i pro nákladní 
vozy s hmotností nad 7,5 tuny. 
Dosud platilo od 12 tun.  str. 8

tomáš budník 
předseda představenstva O2

Telekomunikační společnost si 
soudně vymohla, že kabelové 

a satelitní firmy nesmějí vysílat 
programy, které neoprávněně šíří 
fotbalovou Ligu mistrů. Na ty drží  

práva O2 a Česká televize.  str. 4

   protagonisté dne

               zápisník Daniela Nováka

Republika 
a půdy

Stát prodal bývalý klášter 
na pražském náměstí 
Republiky za 790 milionů 
korun. Tedy za vyvolávací 
cenu v dražbě, jíž 
se zúčastnil jediný 
zájemce. Zastoupený 
advokátem. Ten jen 
prozradil, že klient je 
zahraniční právnická 
osoba. Média to poslušně 
zopakovala. Ve skutečnosti 
ale může být za nějakým 
off shorem tuzemec jak 
poleno. Nebo alespoň 
takový jako ministr 
financí, který si podle 
svého utvítnutí na sociální 
síti prodej kasáren 
odpracoval. Snad tento 
kšeft neskončí stejnou 
blamáží, jako když Ivana 
Tykač před časem vyhrála 
tendr ministerstva obrany 
na kasárna v Karlíně. 
Jenže ministr obrany 
Stropnický, stranicky nižší 
šajba než ministr financí, 
soutěž zrušil. Na náměstí 

Republiky jsou snad však 
už všichni poučenější. 

Shodou okolností v týž 
den, kdy byl vydražen 
bývalý klášter, se objevila 
zpráva o usnesení rady 
hlavního města. Magistrát 
a Praha 1 se podle něj 
mají s Ivanou Tykač 
dohodnout o 95 milionech, 
které developerka žádá 
po municipalitě kvůli 
špatnému stavu půd, jež si 
od ní za účelem vestaveb 
koupila. Všem třem 
stranám má se smírem 
pomoci soudem určený 
mediátor. Uvidí se tak, kdo 
z toho bude mít ostudu 
až na půdu. 

Zpět na náměstí 
Republiky. Je ve hře jako 
výchozí stanice pro druhou 
etapu trasy metra D. 
Pražskému dopravnímu 
podniku se už podařilo 
vykoupit první pozemek. 
Z osmi stovek parcel, které 
si pro projekt tak či onak 
potřebuje zajistit. První 
úlovek v Kunraticích měří 
sedm metrů čtverečních. 
Na průzkumný vrt to bude 
stačit.

Stát loni podnikům odpustil 
rekordní daně a penále
Dokončení ze str. 1
Týdeník Respekt přitom minulý 
týden uvedl, že stát loni odpustil 
na daních 1,48 miliardy korun 
firmám Babišova holdingu Ag-
rofert. Majitel největšího potra-
vinářsko-zemědělského usku-
pení v Česku přitom do funkce 
nastoupil právě loni na konci 
ledna. 

V roce 2013, kdy ještě nebyl 
ministrem ani poslancem, pod-
le Respektu Agrofert žádnou 
daňovou  výjimku  nedostal. 
Loňská daňová výjimka pro Ag-
rofert pak je o pouhých 600 mi- 

lionů nižší než za předchozích 
patnáct let dohromady.

Částka  téměř  jeden  a  půl 
miliardy  by  přitom  předsta-
vovala téměř zhruba čtvrtinu 
z celé loňské sumy prominutých 
daní. Finanční správa ale kon-
krétní jména firem, kterým byly 
daně a příslušenství a v  jaké 
výši  odpuštěny,  nepotvrdila. 
„S odvoláním na zákonnou po-
vinnost mlčenlivosti nemůžeme 
sdělovat informace z daňových 
řízení týkajících se konkrétních 
daňových subjektů,“ podotkla 
mluvčí.

Praha | Za středeční výpadek 
vydávání karty Opencard může 
její vlastník, firma eMoneySer-
vices, uvedlo vedení Prahy. Fir-
ma podle města v rozporu s li-
cencemi k softwaru Opencard 
neoprávněně omezila platnost 
certifikátů pro přístup do sys-
tému. EMS to prý udělala bez 
vědomí Prahy i městské firmy 
Operátor  Opencard,  která 
se má o kartu starat. EMS ob-
vinění odmítla, za komplikace 
si prý může Praha sama. 

Časové omezení certifikátů 
je v systému podle města obsa-
ženo neoprávněně, neboť licen-
ce k softwaru jsou časově ne- 

Praha viní z výpadku Opencard EMS 

migrační krize 
Pavel Otto | Praha

Česko se nemůže nechat 
vyloučit  z  debaty  Ev-
ropské  unie  o  dalším 

postupu  při  řešení  uprchlické 
krize, řekl při včerejší mnoha-
hodinové  debatě  v  Poslanecké 
sněmovně  premiér  Bohuslav 
Sobotka  (ČSSD).  Zopakoval, 
že  jeho  vláda  nepůjde  cestou 
Slovenska, které chce kvůli po-
vinné  relokaci  běženců  podat 
žalobu  k  Evropskému  soudní-
mu dvoru. Reagoval tak na kri-
tiku  opozičních  občanských 
demokratů  a  také  komunistů, 

podle  nichž  by  se  země  měla 
proti  přijetí  kvót  bránit  všemi 
dostupnými prostředky.

„V naší situaci neuspějeme 
se zbrklými a ukvapenými kroky, 
které bychom dělali jen naoko. 

Neuspějeme ani s hysterií a poli-
tikou izolace,“ prohlásil Sobotka. 
Česká republika by podle něho 
neměla dělat nic, co by do bu-
doucna oslabilo její pozici.

Šéf ODS Petr Fiala obvinil 
vládu z toho, že sehrála „velkou 
evropskou komedii“. „V okamži-
ku, kdy došlo na lámání politic-
kého chleba, zařadila zpátečku,“ 
uvedl. 

Odlišný názor zazněl ze stra-
ny TOP 09. I když považuje kvóty 
za nesmyslné, Česko bylo podle 
předsedy strany Karla Schwar-
zenberga přehlasováno demo-

Premiér: Hysterie a izolace nám nepomohou
Ministři vnitra Evropské unie za týden odstartují třetí třet  inu zápasu o uprchlické kvóty

Šéf ODS Fiala obvinil vládu, že sehrála „velkou evropskou 
komedii“. „V okamžiku, kdy došlo na lámání politického 
chleba, zařadila zpátečku,“ uvedl 

Hejtmani.
Veřejné rozpočty, peníze 

na opravu silnic a migrace 
byly hlavními tématy jednání 

hejtmanů krajů České republiky 
s prezidentem Milošem 

Zemanem na Pražském hradě. 
Jihomoravský hejtman Michal 

Hašek (vlevo) předal hlavě 
státu (vpravo) dar. Zahradní 

lampa od hejtmanů doplní 
soubor třinácti dalších luceren, 
jež budou zdobit park u zámku 

v Lánech.
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Praha viní z výpadku Opencard EMS 

Premiér: Hysterie a izolace nám nepomohou
Ministři vnitra Evropské unie za týden odstartují třetí třet  inu zápasu o uprchlické kvóty

kraticky. „Musíme to přijmout, 
žádné remcání nám nepomůže,“ 
konstatoval.

Potleskem zákonodárci od-
měnili ministra vnitra Milana 
Chovance (ČSSD), když prohlá-
sil, že vítáni by měli být pouze 
imigranti, kteří potřebují po-
moci. „Evropa musí vyslat jasný 
signál, že všichni ostatní budou 
vráceni,“ řekl. 

Unijní ministry vnitra čeká 
příští týden debata o stálém pře-
rozdělovacím mechanismu. Po- 
dle Chovance to bude třetí tře-
tina zápasu o kvóty. Od schůzky 
však nelze čekat definitivní roz-
hodnutí, návrh Evropské komise 

se zřejmě bude projednávat ně-
kolik měsíců. K plánu má údajně 
výhrady zhruba polovina členů 
EU, což  je mnohem více než 
v případě nedávno odsouhlase-
ného mimořádného opatření.

Chovanec reagoval i na za-
pojení Ruska do bojů v Sýrii, 
o  němž  značně  pochybuje. 
Připomněl, že v zemi je 7,5 mi- 
lionu vnitřních uprchlíků. Při-
tom na Ukrajině,  kde  je  jich 
1,5 milionu, se Moskva také an-
gažuje. „Pokud by se konflikt 
na východě země vyhrotil, Česko 
by se pro ukrajinské běžence 
stalo cílovou zemí,“ poznamenal 
ministr.

Austrálie do Česka 
poprvé vydala člověka 
Austrálie vydala minulý 
týden do Česka člověka, 
jemuž pražský městský 
soud uložil pět let vězení 
za podvod. Česko nemá 
se zemí uzavřenou smlouvu 
o vydávání odsouzených, muž 
je tak první, kterého Austrálie 
vydala do Česka. 

Stranu soukromníků 
podpoří Valenta 
Strana soukromníků spustila 
tříměsíční kampaň proti 
byrokracii a regulacím státu, 
do níž chce vložit miliony 
korun. Kampaň osobně 
i finančně podpoří senátor 
a majitel loterijní firmy Synot 
Ivo Valenta, který vede proti 
Česku arbitráž o miliardu 
korun kvůli údajným 
zmařeným investicím.

Mladí výzkumníci 
přivezli z Bostonu zlato
Osm zlatých medailí získal 
v Bostonu výzkumný tým 
z centra NTIS Fakulty apliko-
vaných věd Západočeské uni-
verzity v Plzni a z Univerzity 
Karlovy. V soutěži iGEM 2015 
Giant Jamboree na prestiž-
ním institutu MITI předstihl 
renomované univerzity, jako 
je Oxford, který získal pět me-
dailí, a Stanford s Cambridge, 
obě se čtyřmi.  >čtk

  krátce

Praha  |  Česká  věda  zaostá-
vá  v  aplikovaném  výzkumu 
a průmysl a vědci spolu málo 
spolupracují,  roztříštěný  je 
i systém řízení a financování 
vědy.  Vyplývá  to  z  Analýzy 
stavu výzkumu, vývoje a ino-
vací v České republice a jejich 
srovnání se zahraničím v roce 
2014. Ve středu ji projednala 
vláda. 

Z veřejných zdrojů šlo loni 
na vědu 35 miliard korun, z toho 
26 miliard se v rámci státního 
rozpočtu dělilo do jedenácti 
rozpočtových kapitol, zbytek 
tvořily evropské dotace. Ten-
to systém financování je však 
komplikovaný a nepřehledný, 
zdůrazňuje dokument. 

Česko ale disponuje kvalit-
ním vědeckým zázemím a špič-
kovými odborníky, roste také 

Česká věda zaostává 
v aplikovaném výzkumu 

Osm velkých 
center vědy
Celkové výdaje na výzkum, 
vývoj a inovace předloni 
činily bezmála 78 miliard 
korun. Pracovalo v něm  
92 tisíc lidí, z toho 55 pro-
cent přímo ve výzkumu. 
V uplynulých letech v Čes-
ku vzniklo díky evropským 
dotacím osm velkých vě-
deckých center a čtyřicítka 
regionálních výzkumných 
center. 

kvalita odborných publikací 
i mezinárodní spolupráce. 

Ačkoli se míra celkových vý-
dajů na vědu může srovnávat 
s průměrem Evropské unie, 
Česko výrazně ztrácí oproti 

průměru také v mezinárodních 
patentech a ve spolupráci sou-
kromého sektoru s veřejným. 
„Při stejném nebo i mnohdy 
vyšším financování tak máme 
mnohem  méně  výsledků 
v aplikovaném výzkumu,“ píše 
se v analýze. 

  Pro  lepší  spolupráci  ve-
řejného výzkumu a byznysu 
se podle vicepremiéra pro vý-
zkum Pavla Bělobrádka (KDU-
-ČSL) musí změnit legislativa 
a hodnocení vědeckých insti-
tucí. Aby se v něm více zohled-
nila spolupráce s průmyslem. 
„Na druhé straně je potřeba 
říct, že je chyba na obou stra-
nách.  Investice  privátního 
sektoru do vědy a výzkumu je 
výrazně nižší než v jiných ze-
mích,“ komentoval Bělobrádek 
výsledek analýzy.   >čtk

omezené. EMS chce prý zřejmě 
Prahu donutit, aby přistoupila 
na uzavření smlouvy za nevý-
hodných podmínek. 

„Ze strany EMS došlo k po-
rušení soudem vydaného před-
běžného opatření, přičemž není 
ani vyloučena trestněprávní od-
povědnost za toto jednání,“ píše 
se v prohlášení. EMS je proto 

pro město nedůvěryhodná a to 
chce vymáhat po firmě náhradu 
majetkových i nemajetkových 
škod. 

EMS obvinění odmítla. „Veš-
keré technické komplikace jsou 
způsobeny jen a pouze jednáním 
ze strany Prahy. Vedení města 
neví, jak problémy řešit, a tak 
se snaží svalovat vinu na EMS. 
Rozhodně odmítáme to, že by-
chom vyvíjeli na někoho nátlak. 
Nemáme totiž už ani nejmenší 
zájem uzavřít s Prahou jakékoli 
smlouvy, protože se odmítáme 
podílet na tom, jak Praha deci-
muje Opencard,“ uvedl mluvčí 
EMS Martin Opatrný.   >čtk

Společnost EMS odmítá, 
že by na kohokoli vyvíjela 
nátlak s tím, že nemá ani 
sebemenší zájem uzavřít 
s Prahou jakékoli smlouvy
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Šimáně bude v představenstvu Slavie, Čí ňané ne
Nový majoritní vlastník pražského sportovního klubu, čínský koncern CEFC, hodlá zcela obs  adit dozorčí radu
sportovní byznys  
Miroslav Tryner | Praha

V alná hromada firmy 
SK Slavia Praha – fot-
bal naplánovaná na 

20. října se stane skutečným 
dnem D pro fotbalovou Slavii 
Praha pod novými majiteli.
Čínská investiční společnost 
CEFC vlastní od začátku září 
60 procent akcií, český mi-
liardář Jiří Šimáně zbylých 
40 procent. Na valné hromadě 

se zvolí nové představenstvo, 
dozorčí rada a změní se sta-
novy klubu. Číňané v před-
stavenstvu na rozdíl od Jiřího 
Šimáně nebudou, naopak si 
chtějí pohlídat dozorčí radu. 
Vyplývá to z návrhu usnesení 
valné hromady Slavie, který 
má server E15.cz k dispozici. 

Valná hromada má odvolat 
všechny stávající členy před-
stavenstva klubu – předsedu 
představenstva Davida Trun-
du, místopředsedu Adama 

Řebíčka a Karola Kisela. Do 
nového představenstva je pak 
na pět let opětovně navržen 
generální ředitel klubu David 
Trunda a nově spolumajitel 
Slavie Jiří Šimáně a podnikatel 
Petr Boháč. 

Jako celek má být odvolána 
dozorčí rada, kde je však nyní 
paradoxně jediný člen – Ka-
mil Kocourek. Nově zvolená 
dozorčí rada se rozšíří na tři 
členy. Odcházející představen-
stvo klubu mělo informace, že 

majoritní čínský vlastník za-
mýšlí navolit si všechny členy 
dozorčí rady, a proto zařadilo 
volbu na program valné hro-
mady.

Z hlediska nejvyššího ma-
nagementu klubu je pikantní, 
že jeho prezidentem je stále 
předchozí vlastník, exminis-
tr dopravy Aleš Řebíček. Ke 
změně by zřejmě mělo dojít 
i na tomto postu. „Vše se bude 
řešit na valné hromadě,“ uvedl 
mluvčí Slavie Jiří Vrba. 

Valná hromada klubu však 
podle návrhu programu pře-
kvapivě nebude řešit další 
klíčový problém, a to vztah 
Slavie k vlastníkovi stadionu 
v Edenu – akciové společnosti 
Eden Arena. Fotbalisté Slavie 
sice hrají v Edenu své domácí 
zápasy, ale stadion mají pou-
ze v nájmu. „Na toto téma 
svoláme tiskovou konferenci 
v okamžiku, kdy budou věci 
připraveny ke zveřejnění,“ re-
agoval Vrba na dotaz serveru 

Kabelové firmy nesmí šířit 
Ligu mistrů, vymohla si O2
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Dražší lyžování. 
Jednodenní skipas v hlavní 
sezoně v největším českém 
středisku Špindlerův Mlýn 
v Krkonoších letos zdraží 

o 100 korun na 850 korun. 
Cena při nákupu přes internet 

bude 790 korun místo loňských 
695 korun. Zdražení tak činí 

přibližně 13 procent. Hlouběji 
do peněženek sáhnou i lyžaři 

ve SkiResortu Černá hora – Pec 
pod Sněžkou. Skipasy v hlavní 

sezoně zdraží o 40 korun na 
690 korun. Naopak skiareál 

Herlíkovice/Bubákov ceny 
měnit nebude, od pátku  

do neděle bude denní  
skipas dál za 590 korun.

Více E15.cz

Praha | Telekomunikační firma 
O2 si u soudu vymohla, že ka-
belové a satelitní firmy nesmějí 
vysílat programy, které ne- 
oprávněně šíří zápasy fotbalové 
Ligy mistrů. Na ty má v Česku 
práva O2 a Česká televize. 

Největší kabelový operátor 
UPC nebo satelitní televize 
Skylink už na základě před-
běžného opatření Městského 
soudu v Praze během nele-
gálního vysílání fotbalových 
zápasů začerňují obrazovku. 
Opatření se podle mluvčího 
UPC Davida Frodla aktuál-
ně týká programů Jednotka, 
Dvojka, ORF a ZDF. Mnohem 
větší problém to ale bude v pří-
padě desítek dalších menších 
kabelových televizí. 

Společnost O2 má exkluzivní 
vysílací práva na sedm úterních 
zápasů Ligy mistrů a osm stře-
dečních zápasů, Česká televize 
pak na jeden úterní přímý pře-

nos. V případě, že poskytovatelé 
placené televize přenosy i pře-
sto odvysílají, hrozí jim od ma-
jitelů práv za každé kolo Ligy 
mistrů žaloby na náhradu škody 
v řádech milionů korun. „Přiná-

šíme unikátní službu a obsah, 
který nikde jinde zákazníci ne-
uvidí. Všechny televize, které 
nelegálně vysílají zápasy Ligy 
mistrů na území České repub-
liky, proto musí tyto přenosy 
začernit, jinak porušují nejen 
původní práva UEFA, ale i te-
ritoriální práva O2. Svá práva 
budeme a musíme chránit,“ 
uvedl marketingový ředitel 
pro segment domácností v O2 
David Duroň. 

O2 získala exkluzivní práva 
na vysílání příštích tří ročníků 
Ligy mistrů UEFA pro svou 
placenou službu O2 TV. Cel-
kem odvysílá 130 utkání z kaž-
dé sezony vždy s výjimkou jed-
noho úterního zápasu, na který 
má práva Česká televize.  >čtk

Rekordy padnou. 
České firmy letos vyrobí 

nábytek za 42,9 miliardy 
korun, což je takřka o tři 

miliardy korun více než loni, 
odhaduje Asociace českých 

nábytkářů. Zatím nejvíc 
nábytku za 41,7 miliardy se 

v Česku vyrobilo v roce 2007. 
Rekordní bude v letošním roce 

i export, který se meziročně 
zvýší o 2,1 miliardy na 

23,6 miliardy korun. Spotřeba 
nábytku v Česku letos vzroste 

o 2,5 miliardy korun na také 
rekordních 34,7 miliardy 

korun. Nadpoloviční většinu 
vyrobí čeští nábytkáři. Nejvíce 

se dováží z Polska a Číny, 
naopak do Německa míří 

necelá třetina českých exportů. 

Kabelový operátor UPC 
nebo satelitní Skylink už 
na základě předběžného 
opatření soudu začerňují 
během nelegálního 
vysílání zápasů obrazovku



Korejský Nexen začal 
stavět továrnu u Žatce
Korejský výrobce pneumatik Ne-
xen Tire včera symbolicky zahájil 
stavbu továrny v průmyslové 
zóně Triangle u Žatce. Investice 
v celkové výši 23 miliard korun 
přinese do pěti let 1500 pracov-
ních míst. Kapacita produkce má 
být zhruba 11 milionů pneumatik 
ročně. Zahájení výroby firma 
plánuje na únor 2018.

Škoda Electric vybavila 
metro v čínském Su-čou

Škoda Electric dodala elektrické 
výzbroje pro 17 souprav metra 
do čínského města Su-čou. 
Hodnota kontraktu je 400 mili-
onů korun. Prvních 23 souprav 
metra už v desetimilionovém 
velkoměstě vozí cestující od 
začátku roku 2014. Poslední 
třetí dodávka pro 40 souprav se 
začíná vyrábět. Celková hodnota 
zakázky je dvě miliardy korun. 

Očekávání v průmyslu 
se dále zhoršila 
Podmínky ve zpracovatelském 
sektoru v Česku se v září druhý 
měsíc v řadě zhoršily. Index PMI, 
který sleduje výrobu, objednáv-
ky, zaměstnanost, termíny dodá-
vek a zásoby, klesl ze srpnových 
56,6 bodu na zářijových 
55,5 bodu, uvedla Markit Econo-

mics. Růst nových zakázek byl 
nejslabší za letošní rok. Přesto 
průměr indexu za třetí čtvrtletí 
byl 56,5 bodu, což je nejvíce od 
druhého čtvrtletí 2011.

Servisní středisko 
HTC v Brně nebude 
Tchajwanský výrobce mobilních 
telefonů HTC oznámil, že ruší 
plány na vybudování evropského 
servisního střediska mobilních 
telefonů v Brně. Odůvodnil to 
tím, že ho nepotřebuje. HTC sli-
bovala až tisíc míst a miliardové 
přínosy pro ekonomiku.

Živnostníků přibývá
Počet podnikatelů, kteří si samo-
statnou výdělečnou činností sku-
tečně vydělávají, stoupl v prvním 
pololetí 2015 v Česku o 16 tisíc 
na 988 tisíc, vyplývá z evidence 
správy sociálního zabezpečení. 
Nejvíce podnikatelů je v Praze 
(166 tisíc). V žádném jiném státě 
EU nemají živnostníci na ekono-
miku takový vliv jako v Česku.

Sucho ohrožuje polovinu 
zemědělské půdy v Česku 
Polovina zemědělské půdy 
v Česku je nadprůměrně ohro-
žena suchem. Ukazuje to studie, 
kterou si nechal zpracovat Státní 
pozemkový úřad. Extrémně ohro-
žené plochy zabírají osm procent 
zemědělské půdy a mimořád-
ně ohrožené čtyři procenta. 
Nejohroženější jsou Znojemsko, 
Břeclavsko a Hodonínsko, 
špatná situace je i na Litoměřic-
ku, Třebíčsku a Lounsku. Země-
dělská půda zabírá 54 procent 
území Česka.  Více E15.cz

TPCA obnovila nábor lidí
Kolínská automobilka TPCA za-
čala po roce znovu nabírat nové 
zaměstnance. Shání několik 
desítek lidí na dělnické pozice. 
V TPCA pracuje nyní téměř tři 
tisíce zaměstnanců. >čtk, jik

-
-
-

� � � � � � � � � � �      Petr Vácha, 777 707 307, 257 314 251
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Šimáně bude v představenstvu Slavie, Čí ňané ne
Nový majoritní vlastník pražského sportovního klubu, čínský koncern CEFC, hodlá zcela obs  adit dozorčí radu
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  krátceCimex přetáhl spořitelně 
manažera Martina Skalického

E15.cz, zda obě strany vstou-
pily do jednání o budoucnosti 
stadionu. Mediální zástupce 
Eden Areny, kterou má oficiál-
ně vlastnit kladenský advokát 
Václav Slavíček, nechal otázky 
E15.cz bez odpovědi.

Je veřejným tajemstvím, že 
vztahy za předchozího vlast-
níka Slavie Aleše Řebíčka 
s majitelem stadionu nebyly 
standardní, Eden Areně údaj-
ně klub dluží minimálně šest 
milionů korun.  Více E15.cz

Japonci postaví u Kolína 
továrnu na autodíly
Praha | Japonská firma Tsu-
bakimoto Chain vybuduje 
ve středočeské průmyslové 
zóně Kolín – Ovčáry závod na 
výrobu rozvodových sad pro 
automobilové motory. Výše in-
vestice je 440 milionů korun, 
firma plánuje, že zaměstná ko-
lem 80 lidí. Informovala o tom 
agentura CzechInvest.

Je to první investice spo-
lečnosti ve střední a východní 
Evropě. Stavba začne příš-
tí rok, výroba se má spustit 
v roce 2017. Kromě České 
republiky se o investici vážně 
ucházelo i Slovensko. 

V Kolíně chce firma na čtyř-
hektarovém pozemku posta-
vit výrobní halu na produkci 
rozvodových řetězů, vodicích 
lišt a plastových komponent. 
„Mohu potvrdit, že firma Tsub-
akimoto plánuje postavit závod 
v Kolíně a zažádala o investiční 
pobídky ve formě slevy na dani 
z příjmů,“ uvedl generální ředi-
tel agentury CzechInvest Karel 
Kučera. 

Podle výkonného ředitele 
Tsubakimoto UK Barta Mel-
linka se společnost rozhodla 
investovat v České republice 
kvůli kvalitě pozemku, vstříc-
nému přístupu ze strany měs-
ta Kolín, které je majitelem 
pozemků v průmyslové zóně, 
a také díky pozitivní zkušenosti 
jiných japonských firem podni-
kajících v Česku. 

Starosta Kolína Vít Raku-
šan (STAN) řekl, že město 
o této investici jednalo přes 
dva roky. „Dlouho jsme byli 
vázáni mlčenlivostí. Přede dvě-
ma a půl lety jsem se účastnil 

služební cesty do Tokia, kde 
jsem prezentoval naši prů-
myslovou zónu před zástup-
ci asi 150 firem. Jsem rád, že 
ta cesta měla svůj význam,“ 
uvedl starosta. Podle něj nyní 
město jedná s jedním lokálním 
a dvěma dalšími zahraničními 
investory, kteří by také měli 

zájem působit v průmyslové 
zóně. Konkrétnější Rakušan 
zatím nebyl. 

Protože je na Kolínsku opro-
ti jiným středočeským okresům 
vyšší nezaměstnanost, město 
bude trvat na tom, aby japon-
ská firma pracovní místa obsa-
dila lidmi přímo z regionu. 

Agentura CzechInvest do-
sud zprostředkovala 124 inves-
tičních projektů z Japonska, 
které přinesly téměř 29 tisíc 
pracovních míst. Tsubaki-
moto Chain bude již čtvrtým 
japonským investorem, který 
se rozhodl pro strategickou 
zónu Kolín – Ovčáry. Firma 
má v Evropě centrálu v nizo-
zemském Dordrechtu, dceřiné 
společnosti pak ve Velké Britá-
nii a Německu.  >čtk

Praha | Na realitním trhu se 
uskutečnil výrazný personální 
přesun. Martin Skalický, jeden 
z nejzkušenějších manažerů 
v byznysu s nemovitostmi, 
odešel z čela realitního fondu 
Reico České spořitelny. Jeho 
nové působiště bude ve vedení 
skupiny Cimex a nového fon-
du Edulios realitního magnáta 
Petra Lukeše. 

O novém šéfovi fondu Reico 
zatím rozhodnuto není. „Ná-

stupce Martina Skalického 
ještě nemáme,“ sdělila Kris-
týna Havligerová z tiskového 
odboru České spořitelny.  

Skalický byl po roce 1989 
u zrodu novodobého realitní-
ho byznysu v České republi-
ce. V roce 1993 nastoupil do 
tuzemské pobočky britské 
poradenské firmy Healey 
& Baker, později známé jako 
Cushman & Wakefield. Násled-
ně pro ING Real Estate řídil 

velké portfolio komerčních 
nemovitostí v Polsku.  

V bankovním fondu Rei-
co působil Skalický od roku 
2007. Poslední tři roky byl 
jeho generálním ředitelem 
a šéfem představenstva. Pod 
jeho vedením fond udělal své 
nejvýraznější akvizice typu 
budovy Melantrichu v Praze 
na Václavském náměstí nebo 
kancelářského centra Quibix 
v Praze 4.   >dnv

 F
ot

o 
čt

k

440
milionů korun investuje 
firma Tsubakimoto Chain 

do závodu na výrobu 
rozvodových sad pro 
automobilové motory
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Rakušané přijdou o levný německý proud 
Rakousko-německý trh s elektřinou přetěžuje vedení u sousedů a musí se zrušit, míní regulátor
energetika  
Jan Stuchlík | Praha

V  Rakousku  zavládlo 
zděšení.  Tamní  firmy 
a  domácnosti  nejspíš 

přijdou o přístup k  levné ně-
mecké  elektřině.  Jsou  v  tom 
přitom  nevinně.  Doplatí  na 
to, že Němci postavili na seve-
ru  velké  větrné  parky,  ale  ne 
dost drátů, které by elektřinu 
dopravily na jih. 

Gergor Martin  
Papucsek | Budapešť

Podunajské železárny Duna-
ferr, které ovládá ukrajinská 
ISD Corporation,  oznámily 
třetí etapu propouštění. Důvo-
dem je „racionalizace“ výroby. 
Odbory potřebu snižovat stav 
zpochybňují, naopak volají po 
náboru. 

Propouštění v podniku je 
příběhem  na  pokračování. 
Přáním vlády je zachovat co 
nejvíce pracovních míst a zdá 
se, že tato snaha vychází. Ale-
spoň proti původnímu plánu 
redukce  personálu  z  roku 
2013,  kdy  vedení  oznámilo 
záměr snížit stav o 1500 za-

městnanců. To vyvolalo vlno-
bití  ze  všech  stran. Odbory 
tehdy tvrdily, že by to ohrozilo 
chod železáren. Management 
pak v tichosti číslo snížil na  
800 lidí. I to bylo hodně a do 

akce vstoupila vláda s nabíd-
kou, že v zájmu ochrany pra-
covních míst je ochotná koupit 
podíl nebo i celou společnost. 
Po několika měsících majitelé 
oznámili, že nic prodávat ne-
budou a že propustí ve třech 

etapách 400 lidí, což už vládu 
uspokojilo. Dvě etapy se  již 
uskutečnily, nyní má být tedy 
v rámci té třetí propuštěno do 
100 zaměstnanců. Vláda mlčí 
na rozdíl od odborů. Podle nich 

si efektivní fungování podniku 
žádá šest tisíc až 6500 zaměst-
nanců, nyní jich je 5400.

Největší maďarské železárny 
prodala v roce 2004 vláda soci-
alisty Pétera Medgyessyho za 
symbolických 18 milionů eur, 

ale kupec se zavázal investo-
vat 250 milionů eur, vyrovnat 
asi 20milionový dluh a přede-
vším  zachovat  osmitisícový 
stav personálu. Majitelem se 
stal holding Průmyslový svaz 
Donbassu (ISD), v němž drží 
podíly ruští a ukrajinští oligar-
chové a společnosti, největším 
investorem by v současnosti 
měla být ruská Vnešekonom-
bank. Právě ta údajně nejhla-
sitěji vystupovala proti plánu 
Orbánovy  vlády  na  odkup 
Dunaferru. Odboráři, kteří se 
v únoru 2013 chystali i stávko-
vat, management podezřívali, 
že chce část výroby přenést do 
své další državy, polské Huty 
Częstochowej.

Propouštění v Dunaferru končí. ProzatímPenta opět  
žaluje Denník N
Bratislava  | Finanční skupina 
Penta podala další žalobu na slo-
venský list Denník N. Důvodem 
je opět komentář deníku k pod-
nikání Penty ve zdravotnictví. 
Tentokrát Penta kromě omluvy 
žádá i odškodné pět tisíc eur. 

Finanční  skupina  se  nyní 
ohradila vůči tvrzení, že síť jejích 
lékáren porušuje zákon ohledně 
přípravy léků pro pacienty. Po-
přela také informace ohledně 
vlastnické struktury zdravotní 
pojišťovny Dôvera, která patří 
do jejího portfolia, nebo o jejím 
údajném vlivu na společnost, jež 
čelila aféře kvůli dodávce dia-
gnostického přístroje do státem 
ovládané nemocnice.   >čtk

Snaha vlády zachovat co nejvíce pracovních míst vychází, 
alespoň proti původnímu plánu z roku 2013, kdy vedení 
oznámilo záměr snížit stav o 1500 zaměstnanců

Češi a Poláci si mnou ruce. 
Kvůli  rostoucímu  obchodu 
s elektřinou mezi Německem 
a Rakouskem, které mají spo-
lečný trh s elektřinou, se jejich 
přenosové soustavy pravidel-
ně potýkají s přetížením. Už 
roky se snaží donutit Německo 
a Rakousko, aby společný trh 
zrušily. Rakouští a němečtí ob-
chodníci by si pak mohli zob-
chodovat jen elektřinu, která je 
schopna projít přes německo- 

-rakouské přeshraniční vedení, 
a nezatěžovali by dráty v Česku 
a v Polsku.

Vše  způsobila  Evropská 
agentura pro spolupráci ener-
getických regulátorů (ACER). 
Na žádost Polska v září roz-
hodla, že volný obchod přes 
německo-rakouskou hranici, 
kde se obchodníkům nepřidě-
luje volná přenosová kapacita, 
odporuje pravidlům EU. Do 
čtyř měsíců se mají regulátoři 

v Německu, Rakousku, Česku, 
Polsku a dalších středoevrop-
ských zemích dohodnout, jak 
vedení na německo-rakouské 
hranici zahrnout do koordino-
vaného výpočtu přeshraničních 
kapacit. Jinými slovy, jak zrušit 
německo-rakouský jednotný 
trh s elektřinou.

„Je to rána evropskému jed-
notnému trhu s elektřinou,“ 
nechala se slyšet šéfka sdružení 
rakouských energetických fi-
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rem Österreich Energie Barba-
ra Schmidtová. Kvůli rozdělení 
obchodní zóny prý zdraží elek-
třina v Rakousku o 15 procent. 
Náklady spotřebitelům vzros-
tou o 300 milionů eur. 

Rakouský regulátor E-Con-
trol se proti rozhodnutí ohra-
dil. Země je prý trestána za to, 
že uprostřed Německa chybí 
přenosová kapacita. Protože 
rozdělit Německo na dvě ob-
chodní  zóny  nikdo  donutit 
nemůže, bylo obětováno Ra-
kousko. „Když se obchod mezi 
Německem a Rakouskem sníží 
o tisíc megawattů, uleví se pol-
ské síti jen o 50 megawattů,“ 
upozorňuje Walter Boltz, šéf 
E-Control.

Jenže argumenty, že rozdě-
lení zóny ničemu nepomůže, 
stejně jako tvrzení, že na ra-
kousko-německé hranici přetí-
žení nevznikají, ACER odmítl. 
Spočítal, že přes rakousko-ně-
meckou hranici protéká jen po-
lovina vzájemného obchodu. 
Zbytek elektřiny proudí přes 
Polsko a Česko, kde vznikají 
kritické  situace.  Za  použití 
přeshraničních vedení v těchto 
zemích ale rakouští a němečtí 
obchodníci neplatí, což odpo-
ruje volnému trhu. 

Verdikt přivítal český ČEPS 
i polský regulační úřad. Roz-
hodnutí  chválí  i  německý 
regulátor. Na ceny elektřiny 
v Německu totiž rozdělení zóny 
nebude mít vliv. 
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AKCIE NA PrAžsKé burzE

 název kurz [Kč] změna  [%]

Cetin 170,15 0,09

CETV 51,90 0,39

ČEZ 493,00 -2,61

Erste Bank 709,20 0,88

Fortuna 68,20 0,00

KB 5315,00 0,85

NWR 0,18 5,88

O2 CR 867,90 0,98

Pegas 11 550,00 0,52

Philip Mor. ČR 203,20 -0,39

PLG 212,00 -0,47

TMR 620,00 0,16

Unipetrol 154,55 -0,61

VIG 711,00 -0,85

KurzOVNÍ LÍsTEK ČNb                   

 země množství kurz
Austrálie 1 17,216
Čína 1 3,832
Dánsko 1 3,642
EMU 1 27,170
Chorvatsko 1 3,556
Japonsko 100 20,341
Kanada 1 18,352
Maďarsko 100 8,685
Polsko 1 6,397
Rusko 100 37,139
Švédsko 1 2,898
Švýcarsko 1 24,911
Turecko 1 8,047
USA 1 24,356
Velká Británie 1 36,873

Platnost od 1. 10. 2015  1. 10. 2015

ExPORT 
Jaroslav Bukovský | Praha

D o zahraničního ob-
chodu mezi Moskvou 
a Pekingem vstoupila 

Mezinárodní investiční banka 
(MIB), jejímiž podílníky jsou 
někdejší země Rady vzájemné 
hospodářské pomoci. Finanční 
ústav zemí bývalého sovětské-
ho bloku bude nově ručit za 
platby dovozců čínského zboží 
do Ruska. Jejími partnery pro 
obchod jsou ruská Asijsko- 
-tichomořská banka a rakous-
ká Raiffeisen Bank Interna- 
tional. 

„Banka vydala neodvolatel-
ný závazek na úhradu akredi-
tivů vydaných importérskou 
Asijsko-tichomořskou bankou 

ve prospěch rakouské Raiffei-
senbank financující samotný 
export z Číny,“ uvádí mluvčí 
MIB Michal Kosina. Pro banku 
jde zároveň o první podporu 
dovozu ze země, která nebyla 
součástí spolku RVHP. 

Takřka poloviční podíl v MIB 
drží moskevská vláda, Česko 
je s necelými deseti procenty 
třetím největším společníkem 
banky. Restrukturalizovaná 

banka v letošním roce pod-
statně rozšiřuje své aktivity, 
a to především v podobě finan-
cování investičních projektů 
a poskytování záruk firmám 
působícím v někdejších zemích 
RVHP. Banka se v rozhodující 
míře financuje emisemi dluho-
pisů, které mimo jiné nakupují 
do svého majetku ruské privát-
ní penzijní fondy. 

Oživit aktivity MIB se roz-
hodla Moskva už v roce 2012. 
V rámci reformy banka přede-
psala svým členům navýšení 
kapitálu, Česká republika po-
žadavek na dodatečný kapitál 
v přepočtu ve výši bezmála 
350 milionů korun loni odmítla 
výměnou za svou pasivní pomoc 
při zvyšování hodnocení MIB 
u mezinárodních ratingových 

agentur. Svým hodnocením to-
tiž Česko zlepšuje hodnocení 
celé bance, čímž i zlevňuje její 
financování. I díky Česku má 
tak MIB nejlepší rating z bank 
se sídlem v Rusku.

Tehdejší Československo 

se stalo členem banky v roce 
1970, jedinou zemí RVHP, kte-
rá banku od té doby opustila, je 
Polsko. Letos v dubnu otevře-
la MIB své první zastoupení 
mimo Moskvu, a to ve sloven-
ské Bratislavě.

Exbanka RVHP ručí Rusům za čínský dovoz
V rámci reformy předepsala postsovětská banka svým členům navýšení kapitálu

MIb je aktivní i v Česku
Postsovětská banka poskytla českým firmám záruky za 
půjčky v objemu takřka 120 milionů korun, další obchody 
za zhruba dvě stě milionů korun jsou v jednání. Banka se 
v Česku specializuje na záruky za vývoz složitějších techno-
logických celků především na východní trhy, hned několik 
garancí tak letos podpořilo český vývoz do Běloruska, pří-
kladem je královéhradecký Monts, Východočeské plynáren-
ské strojírny nebo otrokovický Prozax. Investiční projekty 
MIB přednostně počítají s dodávkami celků z členských 
zemí banky.

Mýtné v Německu už platí 
i nákladní vozy od 7,5 tuny
Berlín l  Mýtné na německých 
dálnicích a některých silnicích 
první třídy už musí platit i řidi-
či nákladních aut s hmotností 
nad 7,5 tuny. Do konce září se 
mýtné vztahovalo jen na auta 
vážící minimálně 12 tun.

Podle ministerstva dopravy 
bude poplatky nově odvádět asi 
čtvrt milionu vozidel, příjmy 
pro německý stát by se měly 
pohybovat v řádu stovek milio-
nů eur ročně. V Německu je pro 
nákladní dopravu zpoplatněno 
všech 12 800 kilometrů dálnic 

a 2300 kilometrů silnic prvních 
tříd, jež mají dva jízdní pruhy 
v obou směrech. Dosud činily 
roční příjmy z mýtného 4,5 mi-
liardy eur. Letos by rozšíření 
mýtného mělo vynést navíc 115 
milionů eur, pak každoročně 
380 milionů eur. 

„Rozšíření finančního za-
tížení uživatelů silnic je důle-
žitým prvkem mého plánu na 
posílení investic do moderni-
zace dopravní infrastruktury,“ 
řekl ministr dopravy Alexander 
Dobrindt.     >čtk

A150003585 inzerce

Takřka poloviční podíl 
v MIB drží moskevská 
vláda, Česko je s necelými 
deseti procenty třetím 
největším společníkem 
banky
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Doporučujeme zakoupit
cestovní pojištení.
Ceny neobsahují víza.

AI – all inclusive
PP – polopenze
SN – snídaně

CENA JE KONEČNÁ, platí pro 1 osobu 
ve dvoulůžkovém standardním pokoji 
nebo apartmánu dle popisu v katalogu.

PLP – plná penze
BS – bez stravy
APT – apartmán

dny odlety hotel strava cena
MAROKO – AGADIR 8 3.10. Praha 4* AI 12 390 Kč
TURECKO – MARMARIS 8 5.10. Praha 3*+ PP 7 990 Kč
TURECKO – KUSADASI 8 5.10. Praha 4* AI 9 190 Kč
KAPVERDY – ostrov SAL 8 6.10. Praha 4* AI 19 690 Kč
TURECKO – ANTALYA 8 7.10. Praha 5* AI 10 490 Kč
EGYPT – HURGHADA 8 7.10. Praha 4* AI 12 590 Kč
EGYPT – MARSA ALAM 8 7.10. Praha 4* AI 11 990 Kč
ŠPANĚLSKO – MALLORCA 8 9.10. Praha 3* PP 11 590 Kč
KAPVERDY – ostrov BOA VISTA 8 9.10. Praha 4*+ AI 22 990 Kč
ŠPANĚLSKO – MALLORCA 8 16.10. Praha 3* AI 15 290 Kč
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 8 16.10. Praha 4* PP 17 290 Kč
MATIČKA MOSKVA 5 24.10. Praha 3* SN 14 490 Kč
ORIENTÁLNÍ ISTANBUL 5 25.10. Praha 3* SN 14 490 Kč
TUNISKO – PEVNINA 8 6.10. Praha 3*+ AI 8 890 Kč
TUNISKO – DJERBA 8 6.10. Praha 4* AI 10 390 Kč

Last Minute

Prodlužte si léto!
Využijte příjemné počasí a ceny.

trhy & zahraničí  www.e15.cz
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Rusko v Sýrií útočí také na 
jiné cíle, než jsou pozice IS
Zdeněk Pečený | Praha

Útoky ruských stíhaček ze syr-
ského nebe pokračovaly druhý 
den po sobě. Moskva tvrdí, že 
cílila na dvanáct cílů Islámské-
ho státu a velitelské centrum 
a dva muniční sklady. 

Podle západních a syrských 
zdrojů však Rusko na pozice IS 
nezaútočilo ještě ani jednou. 
Terčem jeho útoků jsou prý 
odpůrci režimu Bašára Asada, 
mezi nimi i ty skupiny, s nimiž 
spolupracují USA. Včera měly 
ruské letky operovat hlavně 
na severozápadě země, což 
je oblast ovládaná takzvanou 
Armádou dobyvatelů, nikoli Is-
lámským státem. Podle syrské 
opozice při ruských náletech ve 
středu dokonce zahynulo něko-
lik desítek civilistů. Čtvrteční 
útoky podle libanonské televize  
al-Majadín zasáhly u strategic-
kého města Džisr aš-Šugúr. 

Severoatlantická aliance 
uvedla, že koordinace ruských 

útoků s Američany vedenou 
koalicí, která útočí na cíle IS 
jak v Sýrii, tak Iráku téměř 
neexistuje. Americký ministr 
obrany Ashton Carter to ko-
mentoval: „Rusko jen přílévá 
oleje do ohně.“ 

Zřejmě tyto hlasy přiměly 
včera prezidenta Vladimira Pu-
tina zopakovat, že USA a Rus-
ko vytvoří pro koordinaci akcí 
v Sýrii odpovídající mecha-
nismus. K prvnímu kontaktu 
vojenských představitelů mělo 
dojít už včera večer. Cílem jed-
nání obou armád má být vzá-
jemně se průběžně informovat 
o svých krocích, aby se nálety 
jedné ze stran nedostaly do 
střetu s údery druhé.

Zprávy o smrti civilistů při 
ruských náletech jsou podle 
Putina informačními útoky. 
Na setkání s ochránci lidských 
práv v Kremlu včera řekl, že se 
o civilních obětech začalo ho-
vořit ještě předtím, než ruská 
letadla vzlétla k akci.    

V Paříži o ukrajině
Navzdory uklidnění situace na 
východě Ukrajiny zůstane na 
pořadu dnešní schůzky nej-
vyšších představitelů Francie, 
Německa, Ruska a Ukrajiny 
v Paříži řada sporných bodů. 
„Ukrajina bude požadovat, 
aby Rusko zrušilo pseudovol-
by v Donbasu,“ uvedla jako 
klíčovou otázku summitu 
kancelář ukrajinského prezi-
denta. Veliký otazník visí i nad 
splněním mírových dohod 
z Minsku do konce roku.

Kotleba odmítl dotaci 
boje s extremismem
Hejtman Banskobystrického 
kraje Marian Kotleba odmítl 
podepsat přidělení schválené 
dotace na kulturní projekt 
o extremismu. Svým postojem 
popudil divadelníky, kteří pro-
gram připravovali s nevládní 
organizací Amnesty Interna-
tional. A právě to Kotlebovi, 
který je známý svými výroky 
proti Romům, imigrantům či 
obhajobou válečného Sloven-
ského státu, vadí.   >čtk

  krátce

Fakt nevím. Lídr republikánských předvolebních 
průzkumů Donald Trump by poslal v případě svého zvolení 
prezidentem všechny syrské uprchlíky přijaté USA zpátky do 
Sýrie. Prohlásil to ve středu večer při debatě s více než třemi 
tisíci voliči ve městě Keene ve státě New Hampshire. „Existuje 
možnost, že může jít o přestrojenou velkou teroristickou 
armádu. Fakt nevím!“ zdůvodnil svůj návrh.

Alternativní Nobelovy ceny 
znají své letošní laureáty
Stockholm | Mezinárodní poro-
ta alternativních Nobelových 
cen včera ve Stockholmu vy-
hlásila letošní laureáty tohoto 
ocenění. Vybrala je ze 128 kan-
didátů z 53 zemí. 

„Za celoživotní práci na 
ochranu práva eskymáků 
v arktických oblastech udržet 
si tradiční styl obživy a kultu-
ru, které ohrožují klimatické 
změny“ byla vyznamenána 
Kanaďanka Sheila Wattová-
Cloutierová. 

Uganďanka Kasha Jacque-
line Nabageseraová cenu zís-
kala „za odvahu a vytrvalost, 
kterou tváří v tvář násilí a za-
strašování projevila v boji za 
právo homosexuálů na život 
nepoznamenaný předsudky 
a pronásledováním“. Loni se 
Uganda stala terčem meziná-

rodní kritiky kvůli přijetí kon-
troverzního zákona namířené-
ho proti homosexualitě, který 
tuto sexuální orientaci trestá 
až doživotím. Ugandský ústav-
ní soud následně nařídil zákon 
zrušit, konzervativní poslanci 
ho ale chtějí znovu prosadit. 

Italský válečný chirurg Gino 
Strada a organizace Emergen-
cy, kterou v roce 1994 spoluza-
kládal, byli oceněni „za lidskost 
a schopnosti při poskytování vy-
nikající lékařské a chirurgické 
péče obětem válek i za neohro-
ženou kampaň namířenou proti 
příčinám konfliktů“. Emergen-
cy spravuje 60 nemocnic a dal-
ších zdravotnických zařízení od 
Afghánistánu po Súdán. 

Ceny budou slavnostně pře-
dány 30. listopadu ve švédské 
metropoli.    >čtk
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Marek Liso: Při šití si hrajeme s každým milimetrem
Šití obleků na míru zažívá rozkvět. Jeden 

z nejambicióznějších hráčů v oboru přichází 
ze Slovenska. Značka Marco Mirelli přitom 

kromě oblékání nejbohatších byznysmenů a po-
litiků proniká i do uměleckého světa. Naposledy 
do nového filmu Gangster Ka, jehož protago-
nisty společnost vedená Markem Lisem ošatila. 
„Všechny světové značky se snaží oblékat filmy. 
To je fenomén,“ říká podnikatel. 

Daniel Novák | Praha

E15: Co vás ke krejčovině přivedlo?
Člověk to musí mít v sobě. Přes dva-

cet let jsem na sobě neměl například 
rifle. Spolužáci na vysoké škole chodili 
v džínách a já stále v obleku. V poslední 
době se už ale casual stylu nebojím. 
Ještě k tomu krejčovství. Nejsme krejčí. 
Marco Mirelli je životní styl, budujeme 
značku. 

E15: Takže založení firmy nebylo jen 
využití vhodné příležitosti?

Byla samozřejmě díra na trhu. Avšak 
když to nemáte v sobě, tak to dělat ne-
můžete. Funguji jako živá figurína. Lidé 
už čekají, co budu mít oblečené. Je to 
součást našeho příběhu, druhá kůže. 
Navíc prezentovat mě baví. 

E15: Kam si chodíte pro inspiraci?
Všechno jde z nás. V životě jsme nic 

nekopírovali. Zahraniční trendy samo-
zřejmě sledujeme. Daří se nám však být 
inspirací pro jiné. Například šle. Hodně 
lidí je nosí stále, ale nebyly módní zá-
ležitostí. Když jsme se je rozhodli více 
použít v našem stylu, tak asi za rok se 
objevily všude. Když bychom byli někde 
ve světě, možná udáváme trendy. Když 
módou žijete, máte stále tendenci něco 
vymýšlet a vylepšovat.

E15: Začínali jste na Slovensku, byla 
expanze do České republiky logický 
krok?

Přesně tak, vždy jsme Česko a Slo-
vensko brali jako ČeskoSlovensko. Ani 
po rozdělení jsem to vlastně nevnímal 
jinak. Když jsme rozšiřovali trh, ne-
mohli jsme jít jinam. Přestože například 
Vídeň máme blíž. 

E15: Již jste se v Praze zabydleli?
Jde to pomaleji, než jsme očekávali. 

Na Slovensku jsme po 14 letech budová-
ní naší rodinné firmy králové a mysleli 
jsme si, že budeme rychle i tady. Je to 
otázka času. Na Slovensku jsme byznys 
budovali od píky. Sem jsme přišli s již 

hotovou společností, která stojí pevně 
na nohách. Jediné, o co jde, abychom 
přesvědčili klienty, že s našimi službami 
opravdu patříme mezi světovou špičku. 
Nyní tedy pracujeme na tom, aby se 
o nás vědělo. Bez toho klienti nepřijdou. 
Jinak všechny procesy, know-how, logis-
tika, to vše funguje perfektně i tady. 

E15: Jak funguje marketing u značky 
vašeho typu?

Nenásilnou formou. Snažíme se 
upoutat pozornost, ukázat odbornost, 
krásu. Spokojený zákazník, to je naše 
nejlepší reklama. Když se lidem něco 
opravdu líbí, nestydí se zeptat. Díky 
doporučení získáváme hodně nových 
zákazníků. Nikdy nezaměřujeme komu-
nikaci na samotný prodej. To znamená, 
že neukazujeme ceny, neposkytujeme 
slevy. 

E15: Proto jste začali angažovat do 
marketingu známé osobnosti?

To jsou přesně ty nenásilné formy. 
V rámci toho jsme spolupracovali s Mi-
roslavem Motejlkem, Markem Ebenem 
nebo Michalem Davidem. Zatímco s po-
mocí Mirka Motejlka cílíme na byzny-
sovou komunitu, s Michalem Davidem 
je to více do showbyznysu. S Markem 
Ebenem ukazujeme na hodnoty gen-
tlemana. 

E15: Kdo jsou vaši klienti?
Člověk si šaty pořizuje buď proto, že 

je potřebuje, nebo že se v tom vyžívá. 
Je to rovněž určitá investice, musí na 
ně mít. O oblek se člověk musí starat. 
Nefunguje to tak, že jednou přijdete 
za elegána a podruhé v šortkách. Je 
důležité mít svůj vlastní styl, podle toho 
vás lidé vnímají. Těm, kterým záleží 
na detailu, to jsou naši nejlepší klienti. 
Oblékáme nejúspěšnější podnikatele, 
manažery, politiky a další známé osob-
nosti i sportovce, například slovenskou 
fotbalovou reprezentaci. 

E15: Fotbalisty?
Myšlenkou bylo, že když Slováci je-

dou poprvé na mistrovství světa, tak aby 
reprezentovali se vším všudy a nepřijeli 
tam jako chudí příbuzní. Když sloven-
ští fotbalisté postoupí na další světový 
šampionát, budeme je oblékat znovu. 

E15: Je to součástí marketingové 
strategie?

Určitě, podobně jako jiné aktivity. 
Stali jsme se image partnerem soutěže 
Podnikatel roku, oblékli jsme herce ve 
filmu Gangster Ka, oblékneme taneční 
soutěž StarDance, účastníme se golfo-
vých VIP turnajů. Už jsme zkrátka asi 
všude tam, kde máme být. 

E15: Když jste ošatili film Gang- 
ster Ka, nebojíte se, že vás někdo ozna-
čí za značku pro mafiány?

Je to jen film. Ve světových filmech 
o mafiánech byly také k vidění pouze 
špičkové obleky. Navíc Gangster Ka 
bude možná komerčně nejúspěšnější 
film. Všechny světové značky se snaží 

oblékat filmy. To je fenomén. Mít mož-
nost oblékat film, a navíc herce, kteří 
jsou osobnosti, to je zážitek.

E15: Je ošacení filmu hodně jiný styl 
práce?

Musíme zohlednit kostymérku, která 
má od začátku určitou představu, ale 
v podstatě je to stejné. Jen výsledek 
vidíte spolu s dalšími lidmi na plátně. 
Já osobně navíc miluji filmy. Mám vel-
kou filmotéku, jsem asi filmový fana-
tik. Takže k tomu přirozeně inklinuji. 
Gangster Ka ostatně není první film, 
který jsme dělali. Na Slovensku jsme 
už oblékli film Kandidát. 

E15: Kam strategicky směřujete? Kde 
bude Marco Mirelli za pět deset let?

Kdysi jsme měli takovou vizi, že 
budeme všude expandovat a budeme 
po světě dělat značkové obchody. Tyto 
plány jsem však trochu utlumil. Náš mo-
del nelze nafouknout. Jakmile bychom 
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Marek Liso: Při šití si hrajeme s každým milimetrem

Můžete mít nejlepší oblek 
z nejkrásnější látky, ale 
když to není v souladu 
s vámi, tak je to mimo

Marek Liso (41)  
Vystudoval Právnickou fakultu na 
Univerzitě Matěje Bela v Banské 
Bystrici. V roce 2001 založil se 
svou ženou Miriam rodinnou 
firmu Marco Mirelli. V rámci 
soutěže společnosti Ernst & Young 
Podnikatel roku 2011 získali na 
Slovensku ocenění „Nejkrásnější 
podnikatelský příběh“. Mezi jeho 
největší záliby patří filmy a sport. 
Dříve se věnoval profesionálně 
fotbalu, nyní preferuje golf. 

v tom chtěli stále růst, něco utrpí. Proto 
preferuji, abychom se raději špičkově 
postarali o nové i stávající klienty v Če-
chách a na Slovensku, než expandovali 
za každou cenu do dalších zemí.

E15: Nesázíte tedy na nepřetržitý 
růst?

Jedna věc je se za něčím hnát, druhá 
věc odvádět špičkovou práci, aby se kli-
enti vraceli. Děláme za peníze a ne pro 
peníze. Rosteme přirozeně. 

E15: Šití na míru zažívá boom. Poci-
ťujete konkurenci? 

Hodně konkurentů říká, že dělá to-
též, co Marco Mirelli, ale levněji. S tím 
rozhodně nesouhlasím. Máme tým 
padesáti lidí, kteří pro klienta udělají 
všechno. Máme vlastní výrobu s třiceti 
profesionálními krejčími, používáme 
nejkvalitnější látky světových výrob-
ců, jako je Loro Piana nebo Scabal, 
poskytujeme celoživotní záruku na 

oděvy, garantujeme termíny dodání 
i kvalitu zpracování, pečujeme o celý 
šatník a mnohem více. Na jednom mís-
tě muže kompletně oblékneme. Když 
někdo říká, že je levnější, tak často jen 
přijme objednávku a dá to ušít někam 
do velkovýroby. Je to one man show, 
nemá vlastní výrobu, nemá služby. Tím 
pádem má minimální náklady a proti 
nám několikanásobnou marži, přesto-
že jsme dražší. Ale to se nedá s naším 
servisem srovnávat.  

E15: Vyplatí se poskytovat zákazní-
kům služby, které nejsou zpoplatněné?

Mnohé věci nejsou krátkodobě ren-
tabilní, dlouhodobě ovšem ano. Máme 
například vlastní čistírnu, jejíž užívání 
klientům ani nezpoplatňujeme. Vní-
máme to jako investici do služby. Ze 
stejného důvodu máme vlastní auta, 
která šaty od klientů vozí. Je to podobné 
jako v pětihvězdičkovém hotelu. V něm 
také klient očekává, že mu personál 

zařídí, na co si vzpomene. Jeden náš 
klient nechtěl podepsat objednávku 
obyčejným perem. Tak jsme koupili 
jedno luxusní.   

E15: Není celý koncept přehnaný?
Proč si kupujeme drahá auta? Pro-

tože víme, že jsou kvalitní, dobře 
se v nich jezdí, vydrží. Když si však 
takové auto pořizuji, tak mi nejde 
o slevu. Jde mi o služby. Například 
když dávám vůz do servisu, chci, aby 
ho někdo u mě vyzvedl, protože tím 
nechci ztrácet čas. Garantujeme kli-
entům, že když nebudou spokojení, 
tak nebudou platit. Nemáme důvod 
v takovém případě vzít od klienta pe-
níze. Jsme si natolik jistí svou prací, 
že se nemáme čeho bát. 

E15: Už se vám to někdy stalo?
Asi třikrát za celou éru. Ale jen 

kvůli nevhodně zvoleným materiá-
lům. 

E15: Proč zavrhujete outsourcing 
výroby?

Nemůžeme outsourcovat. Při šití 
si hrajeme s milimetry. Díky vlastní 
výrobě poskytujeme garanci nejen 
doby dodání, ale i to, že oblek opravdu 
zákazníkovi padne.

E15: Jak probíhalo budování výrobní 
základny ve slovenské Tornal’e?

Vybudovat vlastní výrobu bylo velmi 
těžké. Podařilo se nám však přetáhnout 
nejlepší lidi z oboru. I přesto to bylo na 
začátku hodně náročné. Prošli jsme si 
chybami a zklamáními. Všechno si již ale 
dávno sedlo. Výroba běží sama. 

E15: Co je rozhodující při vytváření 
obleku?

Oblek musíte umět nosit, není to 
jen kus oděvu. Když někoho obléknete 
extravagantně a bude se v tom cítit zle, 
tak je to špatně, člověk pak ani nepůsobí 
důvěryhodně. Když se oblékne s extra-
vagancí člověk, který má oblékání rád, 
třeba jako já, bude zářit. Proto také 
vytváříme image poradenství a osobní 
styly. Můžete mít nejlepší oblek, nej-
krásnější látky, ale když to není v sou-
ladu s vámi, tak je to mimo. Dříve jsme 
klientům hodně prodávali věci, které 
se líbily nám. Jenže s daným člověkem 
to třeba nešlo dohromady. A to bylo 
špatně. Proto jsme náš přístup zcela 
otočili. Ubrali jsme z našeho ega, že 
jsme nejlepší na světě, a přidali trochu 
pokory. Na prvním místě zohledňujeme 
potřeby klienta, aby perfektně vypadal 
a perfektně se cítil. Aby mu věci nezů-
staly viset v šatníku, ale byly nošené. 

E15: Styl Marco Mirelli je jaký?
Více se nám líbí pestřejší extrava-

gantnější věci. Současně ale osmdesát 
procent produkce jsou byznys obleky. 
Navíc jsme před časem začali dělat i ca-
sual styl, přestože jsme se například 
zařazení riflí do nabídky dlouho bránili. 
Muži ve volném času však skutečně rif-
le nosí. Nemusí je nosit s tričkem, ale 
elegantněji, s košilí a sakem. 



My si tu budeme 
povídat celé 
dopoledne, 
pendrek vyřešíme. 
A co se stane? Nic,
řekl o mimořádné schůzi  
sněmovny k migraci  
poslanec za ČSSD  
Vítězslav Jandák I str. 2

P ropouštění učitelů na 
dobu školních prázdnin 
končí. Novela zákona 

o pedagogických pracovnících, 
kterou schválila sněmovna 
a bránit jejímu přijetí nebude 
ani Senát, zakotvuje uzavírá-
ní pracovních smluv s kantory 
na minimálně dvanáct měsí-
ců. Fajn. Máme v podstatě 
speciální normu týkající se – 
podle odhadů rezortu školství 
– zhruba čtyř tisíc pedagogů. 
Na jejichž platy, jak ministry-

Malý problém mizí, podstatné zůstávají
ně podotkla, stát posílal sumy 
rozpočítané na kalendářní, 
nikoli školní rok. Uškudlené 
dva kantorské platy si ale šé-
fové či šéfky dotčených škol 
jistě nestrkali do vlastní kapsy. 
Spíš jimi látali díry působené 
obecným nedostatkem financí. 
Takže přijatá novela řeší jen 
jeden důsledek neutěšeného 
stavu školství, zdaleka nikoli 
jeho příčinu. Navíc důsledek 
skutečně marginální. O tom, 
že ukončení nedůstojné praxe 
vyhazovů na prázdniny povede 
k většímu respektu k učitelství, 
jak se domnívají někteří záko-
nodárci, se dá s velkým úspě-
chem pochybovat.

Inkluze, povinný rok před-
školního vzdělávání, přijímací 

zkoušky na střední školy, ma-
turity, kariérní řád učitelů, re-
forma financování škol… Český 
vzdělávací systém se zamotává 
do čím dál hustší sítě problé-
mů. Pomalu jim už přestávají 
rozumět i samotní pedagogové, 
o rodičích dítek školou povin-
ných nemluvě. Přičemž před-
nostně, alespoň to tak vypadá, 
se řeší záležitosti, kvůli nimž 
Česko kritizují mezinárodní 
instituce typu Amnesty Inter-
national. Čímž není řečeno, 
že změna přístupu k žákům 
se speciálními potřebami je 
druhořadá věc. Základní pří-
činy školských bolestí ale leží 
jinde. Například ve financová-
ní takzvaně „na žáka“. Tento 
princip jednoznačně velí na-

cpat třídy k prasknutí, naplnit 
každou školu studenty až po 
střechu. Že je to špatně, víme 
léta, snad každá debata končí 
slovem reforma. Chybí k ní ale 
odvaha.

Když se mluví o financích, 
řeč se pochopitelně vede 
i o platech učitelů. Logicky 
– podfinancované jsou nejen 
školy, ale i jejich zaměstnanci. 
Leč nedělejme si iluze. Pouhý 
růst mezd, a učitelům bychom 
klidně dopřáli i jejich skokové 
zvýšení, se na kvalitě výuky 
hned tak neprojeví, počet pro-
padlíků u maturit to nesníží. 
Jestli skutečně klesá kvalita zá-
kladního a středního školství, 
a to přesně nevíme, protože 
relevantní výzkumy neexistují, 

pak je potřeba se podívat na 
vzdělávání samotných učitelů. 
Nikoli jen na jejich další vzdělá-
vání či dovzdělávání na různých 
školeních, ale přímo na kvalitu 
pedagogických fakult. A také 
je nejspíš potřeba nahlas říct, 
že ne každé dítě nutně má na 
to, aby dosáhlo na maturitu, 
absolutorium vysoké školy rov-
nou pomiňme. Alespoň v tomto 
punktu bychom se měli zbavit 
politické korektnosti, jinak 
se ve školství těžko pohneme 
z místa. Než Marie Terezie 
v roce 1774 zavedla povinnou 
školní docházku, byla většina 
obyvatelstva země negramot-
ná. Dopracovat se v 21. stole-
tí k „pologramotnosti“ snad 
opravdu nechceme.

Jana 
Havligerová
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Váš deník 
v novém

Moderní, 
vzdušný 
a atraktivní 
design

Větší komfort 
pro čtení 
ve smartphonech 
a tabletech 

Seriózní 
ekonomické 
a politické 
informace

15 minut pro ekonomiku a byznys
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PRO ZPESTŘENÍ. Základní 
řada burgerů bude pravidelně 
rozšiřována o speciály, napří-
klad s krevetami, foie gras či 
lososovým tatarákem

Kontakt: 

Café Klimt, Diplomat Hotel Praha, Evropská 15, Praha 6, 
vi-hotels.com/cz/diplomat/ restaurace-bar

Caesar salát s grilovaným kuřecím masem/ 
obřími tygřími krevetami

300/ 
390 korun

Tradiční staročeská bramboračka s pošírovanými houba-
mi a zeleninou servírovaná v chlebu

140 korun

Vegetariánský burger (grilované tofu, brokolice, paprika, 
bazalkové pesto, zakysaná smetana, salát, rajčata)

300 korun

Burger se sýrem 380 korun

Piri-piri & chorizo burger (hovězí maso, piri-piri chilli 
omáčka, salám chorizo, paprička jalapeño, salát, kyselá 
okurka)

380 korun

Farmářský vepřový burger 380 korun

Diplomat burger (hovězí, grilované plátky z hovězího pup-
ku, sýr čedar, křupavá cibulka, slanina, domácí dresink, 
salát, rajčata, kyselá okurka)

450 korun

Čokoládové brownies podávané s vlašskými ořechy  
a vanilkovou zmrzlinou

170 korun

Výběr z jídelního lístku

Menu ★★★★1/2

Obsluha  ★★★★

Prostředí  ★★★★

Sociální zařízení  ★★★1/2

Ceny  vyšší standard

Celkový výsledek  ★★★★

/nejvíce je 5 hvězdiček, nejméně  

1 hvězdička/

hodnotí

Petr Dašek

POŘÁDNÝ KUS MASA

VYDAŘENÝ ZAČÁTEK

BURGER MEETS 
DIPLOMAT.  
Za přípravou 
burgerů v rámci 
nového konceptu 
kavárny Klimt 
stojí šé�uchař 
hotelu Diplomat 
Vladimír Kovařič

MEZI LIDI

Dobře odstartovaná  
kariéra diplomatických 
burgerů
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Dobře odstartovaná 

Pavel Joska
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Léto s programem

Konferenční balíčky all inclusive

Teambuilding na míru

K firemním 
akcím stvořený 
Naháč

Počet hvězdiček ★★★+

Kapacita ubytování 50 pokojů (101 lůžek, 30 přistýlek)

Ceny ubytování od 1290 korunWi-Fi připojení:  v celém objektu

Vzdálenost z Prahy 29 km

/nejvíce je 5 hvězdiček, nejméně 1 hvězdička/

Hotel Akademie Naháč  
ve zkratce

Kontakt: 

Hotel Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady,  
nahac.hotelakademie.cz/e15
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K firemním
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MICHAL SOTÁK 

INZERCE

Pramen Sazka* neuvedeno

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.10. 20.*

40

30

20

10

0

50

2,0

1,5

1,0

0,5

0

2,5

(týdny, rok 2015)

 (v mil. Kč)  (v mld. Kč)

A150001442 INZERCE

MONIKA HILM 

IVAN PLICKA 

JAKUB PŘIBYL 

TOMÁŠ KAPALÍN 

Změnilo se něco ve vaší společnosti?
Pište nám na lide@e15.cz

TOMÁŠ KAPALÍN 
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Petr Gola

1. SVOBODA

2. MOŽNOST VYSOKÉHO 
PŘÍJMU

3. VLASTNÍ SEBEREALIZACE 

4. NIŽŠÍ ZDANĚNÍ

5. VÝKON POUZE EFEKTIVNÍ 
PRÁCE

6. ZAPOJENÍ RODINY

VÝHODA A RIZIKO.  Nižší 
zdanění je častým impulzem, 
proč danou činnost vykoná-
vat jako OSVČ. Živnostníci 
a podnikatelé odvedou přede-
vším na povinných odvodech 
méně než zaměstnanci. 
Nesou totiž podnikatelské 
riziko a čerpají minimální 
státní dávky

Deset důvodů, proč  
být OSVČ

7. DĚLÁME, CO NÁS BAVÍ

8. VŠE JE RYCHLEJŠÍ

9. PESTŘEJŠÍ PRÁCE

10. VÝBĚR  
SPOLUPRACOVNÍKŮ

Autor je spolupracovníkem redakce 
serveru FinExpert.cz
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ZAPOJENÍ RODINY
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proč danou činnost vykoná-
vat jako OSVČ. Živnostníci 
a podnikatelé odvedou přede-
vším na povinných odvodech 
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Autor je spolupracovníkem redakce 
serveru FinExpert.cz
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JUBILEUM. 
V prostorách Míčovny 
Pražského hradu oslavil 
státní podnik Řízení letového 
provozu České republiky 
dvacáté výročí svého vzniku. 
Podnik dlouhodobě patří v ev-
ropském i světovém měřítku 
mezi nejúspěšnější poskyto-
vatele letových provozních 
služeb. Na snímku generální 
ředitel podniku Jan Klas 
a moderátor večera Marek 
Eben se zástupci thajského 
řízení letového provozu při 
předání symbolického zlaté-
ho slona štěstí

PREMIÉROVÁ VÝHRA. 
Desátý ročník prestižního turnaje družstev 
bankéřů v golfu, Partners Bank of the 
Green, ukořistil na Karlštejně poprvé tým 
Erste Private Banking pod vedením regio-
nálního ředitele Tomáše Petra (na snímku 
vpravo). Na zisku obřího putovního poháru 
se výrazně podílely i dvě ženy – (zleva) 
Markéta Valová a Alena Zelinková, čtvrtým 
členem týmu byl Jan Němeček. Erste vyhrá-
la na pomocné body před Českou spořitel-
nou a o jediný bod před týmem Komerční 
banky. V kategorii partnerů zvítězil tým 
Grant Thornton

ANDĚLSKÝ DAR. 
Nevyzvednuté prostředky z anonymních vkladních 
knížek, jejichž platnost skončila dle zákona o ban-
kách, se Rai�eisenbank rozhodla darovat nadaci 
Dobrý anděl. Jednomu ze zakladatelů nadace 
Janu Černému (na snímku vpravo) tak generální 
ředitel Rai�eisenbank Igor Vida předal šek na 1,5 
milionu korun. Obnos bude rozdělen do tří ročních 
příspěvků po 500 tisících korunách, které poslouží 
na provoz a financování nadace a pomohou tak 
dlouhodobě zachovat princip „Do posledního 
haléře“, tedy že všechny příspěvky Dobrých an-
dělů budou moci být i nadále posílány potřebným 
rodinám v plné výši

BYZNYS A VÝUKA.
V pražské Podolské vodárně byly slavnostně vyhlášeny výsledky 
soutěže Cena Francouzsko-české obchodní komory. Klání se účast-
nily české průmyslové společnosti, které založily vlastní střední 
odbornou školu nebo učiliště či významným způsobem přispívají 
k chodu takové školy. Večer zahájil proslovem předseda Fran-
couzsko-české obchodní komory Constantin Kinský. Mezi velkými 
společnostmi byla oceněna společnost Vítkovice Machinery Group 
za svou podnikovou školu, mezi středními podniky Elkovo Čepelík 
z Liberce za vzdělávací centrum a elektrolaboratoř. V kategorii 
členských společností komory byla oceněna spolupráce Latecoere 
Czech Republic se SPŠ na Proseku. Inovátorem se stala firma ESL 
s trenažerem pro praxi topenářů a instalatérů. Poháry pro laureáty 
vyrobili studenti SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově 

DA VINCI V PRAZE. 
V pražské Lucerně byla slavnostně zahájena velká 
interaktivní výstava Da Vinci – Inventions, která 
nabízí dosud nejucelenější pohled na dílo Leonar-
da da Vinci. Expozice obsahuje několik desítek 
modelů vynálezů, studií maleb a slavných deníků 
– takzvaných kodexů. Mezi významné hosty 
večera patřil prorektor pro tvůrčí a ediční činnost 
Jan Royt z Karlovy univerzity, který pohovořil 
o Leonardově životě a díle, zpěvák a herec Matěj 
Ruppert a herečka a moderátorka Emma Smetana. 
Večerem provázela Gábina Partyšová. Výstava, 
jež vznikla pod záštitou muzea Leonarda da Vinci 
v Římě, se v České republice koná poprvé a trvá 
do 28. srpna. Seznámit se s vizionářskou myslí re-
nesančního génia mají možnost návštěvníci všech 
generací každý den od desáté do dvacáté hodiny. 
Na hlavním snímku zleva Matěj Ruppert, Jan Royt 
a Rob Kirk, zástupce australské Grand Exhibitions, 
která výstavu sestavila
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Vachek převzal zlatou 
medaili AVU

Zlatou medaili Akademie 
múzických umění převzal ve 
středu v Praze od rektora Jana 
Hančila režisér dokumentár-
ních filmů a dlouholetý peda-
gog Filmové a televizní fakulty 
(FAMU) Karel Vachek. Medaile 
je nejvyšším oceněním, které 
škola uděluje významným 
českým i zahraničním osob-
nostem, které na akademii 
pedagogicky působily. Za 
FAMU ji dostali i režiséři Jan 
Švankmajer, Věra Chytilová, 
Ivan Passer a kameraman Ilja 
Bojanovský.

Jesus And Mary Chain 
točí novou desku
Skotští rockeři The Jesus 
And Mary Chain pracují na 
prvním novém materiálu od 
vydání posledního alba Monki 
z roku 1998. Populární kapela 
tvořená především bratry 
Jimem a Williamem Reidovými 
se rozešla v roce 1999 a na 
koncertní pódia se vrátila 
v roce 2007. 

Halloween se vrátí  
do kin. Na Halloween
Klasický horor Johna Carpen-
tera Halloween se po 37 letech 
od premiéry znovu objeví 
v amerických kinech. Během 
letošního svátku Halloween jej 
promítne 220 kin. Jedno  
z  představení snímek dokonce 
osobně uvede jeho scenárista 
a režisér John Carpenter.   
 >čtk, sul

  krátce

Nova | 23.15 
Sezona zabíjení
Dva veteráni války v Bosně, 
Američan Robert De Niro 
a bývalý srbský voják John 
Travolta, se po letech znovu 
střetávají v akcí nabité hře 
kočky s myší.

Cinemax | 20.00 
Jaká to rozkošná válka!
Hořká satira nabízí pohled 
typické britské domácnosti  
na účast Anglie v první světo-
vé válce.

  tipy E15

tv tipy

David Gilmour: 
Rattle That 
Lock
Vydavatel:  
Columbia 2015
Hodnocení: 70 %
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Neléčitelná melancholie  
Davida Gilmoura
HUDEBNÍ RECENZE
Petr Frinta | Praha

N ejčastější výtkou na 
adresu posmrtné-
ho alba Pink Floyd 

The Endless River a obecně 
tvorby skupiny po odchodu 
zakládajícího člena Rogera 
Waterse v roce 1982 bylo 
zklamání, jak všedním se stal 
projev kytaristy Davida Gil-
moura. Na přelomu šedesá-
tých a sedmdesátých let byla 

jeho hra, plná nových technik 
a atypického zacházení se zvu-
kem, poznávacím znamením 
čtveřice. Nahrávky skupiny 
z této epochy dodnes často 
slouží jako zasvěcení do světa 
psychedelie a avantgardy pro 
posluchače ze zámezí tradič-
ního rocku.

S příklonem kapely ke 
klasičtějšímu rocku s albem 
The Dark Side of the Moon 
(1973) sklouzával Gilmour 
ke konvenčnějšímu projevu. 

Někdejší plné barvy postup-
ně nahrazovalo více prvků ze 
žánrů, které byly pro skupinu 
důležité a formující v počát-
cích. V šedesátých letech to-
tiž ještě nebylo běžné, aby se 
kapely inspirovaly interprety 
stejného žánru, ale čerpaly ze 
stylů ostatních, jejichž odkaz 
pomáhaly posouvat dále. Slu-
ší se připomenout, že jméno 
Pink Floyd vzniklo sloučením 
příjmení dvou bluesmanů 
a zde rovněž mají kořeny pro 

Gilmoura typická nekoneč-
ná až melodramatická sóla 
i záliba v dlouhých, tahaných 
tónech. 

Druhé Gilmourovo sólové 
album About Face (1984) na-
povědělo, kudy se bude napříš-
tě ubírat jeho tvorba, ta sólová 
i ta pod hlavičkou Pink Floyd, 
jakmile po Watersovi převez-
me skladatelské otěže. Tedy 
další otevření se popovým in-
spiracím, další odlehčení zvu-
ku a hráčsky více ke kořenům. 
Nad poslední regulérní des-
kou kapely The Division Bell 
(1994) padaly příměry právě 
k About Face, další Gilmouro-
va sólová deska On an Island 
(2006) pak představovala vý-
razný úkrok stranou. Hosto-
vání Grahama Nashe a Davida 
Crosbyho návratu k původním 
inspiracím ze šedesátých let 
jen přikývlo.

Novinka jde ještě dále: 
s deskami Pink Floyd po-
sluchač nalezne stále dost 
pojítek, ale přihlášení se ke 
kořenům nechalo pro Gilmou-
ra klasické motivy a melodie 
vykrystalizovat do odlišné po-
doby. Nechybí typická uhran-
čivá až melodramatická sóla, 
opatrné vypouštění tónů do 
klávesových ploch (od Wish 
You Were Here snad na každé 
desce, jíž se Gilmour autorsky 
či interpretačně dotkl), ale da-
leko více na povrch vyplouvají 
tradiční (zejména bluesové) 
figury a motivy.

Tedy nic nového pod slun-
cem, v dobrém slova smyslu 
jen hodně poctivého řemesla, 
autentického osobního vkladu 
a sotva opakovatelného pro-
jevu i autorského rukopisu. 
A nemění se ani pro Gilmoura 
po tři desetiletí stále podobná 
nálada.

Autor je spolupracovníkem 
redakce
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První Business-lifestyle festival u nás
Office night  je výjimečná akce pro čtenáře E15, Euro, ZEN, ForMen, 

Moje psychologie a dalších našich titulů.

Office night  přivítá skvělé zpěváky – vystoupí  
vOjtěch Dyk & B-siDe BanD, bandleader josef Buchta,  

dále Xavier BaumaXa a DeBBi.

Nákupní galerie zná i v Česku 
snad už každý. Ale office galerie? 
Tak ta je jenom jedna: ArtGen. 
V pražských Holešovicích, čtvrti 
s historií i moderním duchem, se 
trendovým domovem mladých 
firem stává budova se špičkovým 
designem i vybavením. ArtGen 
nabízí áčkové kanceláře 

i prostorné obchodní plochy. 
ArtGen je také věrný svému 
názvu: lidé z kanceláří si mohou 
užít estetiku několika teras, 
umělecké galerie pod širým 
nebem i výstavy předních 
designérů a umělců. Kancelářský 
relax s kávou a obrazy? To jde jen 
v ArtGenu.

ArtGen
KANcElářE jAKo uMěNí

15. 10. 2015 • artgen Office gallery 
• ParkOviŠtě hOleŠOvickÉ trŽnice

vstuP ZDarma  • Zaregistrujte se na: www.officenight.cz

ArtGen

PŘijĎte na jeDineČnOu akci!



  otázka na 2. 10.

Kuráž. Pilotka Tracey Curtis Taylorová se ve Farnborough loučí před nástupem do svého dvojplošníku 
Boeing Stearman. Na palubě stroje pojmenovaného Artemidin duch podle starořecké bohyně lovu a Měsíce 
hodlá sólově přeletět přes 23 zemí. Mezi Velkou Británií a Austrálií přitom překoná 21 tisíc kilometrů. 
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  tipy na víkend

Barokní Kuks ožije Svatohubertskými slavnostmi
za auty
Na pražském Výstavišti v Ho-
lešovicích včera  začal osm-
náctý ročník mezinárodního 
veletrhu Autoshow. Do neděle 

bude lákat návštěvníky na dvě 
desítky tuzemských automobi-
lových premiér a 45 značek. 
Mezi novinkami nebudou chy-
bět automobily domácí pro-

dukce Škoda Superb Combi 
a Hyundai Tuscon. Českou 
premiéru bude mít nejrych-
lejší  SUV  na  světě  Bentley 
Bentayga. 

za vínem
Tradiční  vinařská  slavnost 
Valtické vinobraní zahrnuje 
od  pátku  do  soboty  bohatý 
kulturní program, krojovaný 
průvod městem, prodej vína 
a burčáku, jarmark i večerní 
taneční  zábavu  v  zámecké 
jízdárně. Do oslav se zapoju-
je i tamní Muzeum vinařství, 
zahradnictví a životního pro-
středí, které chystá výstavu 
hroznů nejrůznějších odrůd 
révy vinné spojenou s jejich 
ochutnávkou.  Slavnost  ne-

chce  konkurovat  vinobraní 
mikulovskému  nebo  snad 
znojemskému, ponechává si 
svůj komorní charakter.

za myslivostí
V barokním komplexu Kuks 
se v  sobotu koná celodenní 
akce provázená kulturním pro-
gramem a aktivitami z oblasti 
myslivosti a poznání přírody. 
Se vznikem Řádu sv. Huberta 
v roce 1992 rozhodla tehdejší 
rada mistrů, že v duchu od-
kazu hraběte F. A. Sporcka 
bude pořádat na Kuksu Sva-
tohubertské slavnosti. Jejich 
hlavními atributy jsou průvod, 
svatohubertská mše svatá a zá-
věrečný ohňostroj s hudbou 
a mluvenými texty.   >bo
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Dotkly se vás problémy 
pražské Opencard? 

Dáváte si šít formální 
oděv na míru? 
a) ano, často l b) jen 
výjimečně  l c) ne 

  hlasujte na 
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Novinky. Na veletrhu Autoshow Praha v Holešovicích 
se představí také limuzína Hyundai Genesis
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