
Ve hře o poplatky 
vyhrávají banky 2:1
Komerční banka vyhrála spor 
s klientem, který se domáhal 
vrácení poplatků za vedení 
úvěrového účtu; euforie, že 
po prvním prohraném sporu 
budou banky muset poplatky 
vždy vracet, tak pomalu opa-
dá. str. 4

Fed poslal akcie vzhůru
Akcie a zlato opět značně 
rostou poté, co zveřejněný 
zápis z jednání americké 
centrální banky Fed ukázal, že 
konec přílivu levných peněz 
do ekonomiky není zatím na 
programu dne. str. 10

Junckerův kabinet 
hodlá vládnout dál
Lucemburský premiér Jean- 
-Claude Juncker, který ve 
středu sliboval, že podá demisi, 
neodstoupil a chce vládnout až 
do předčasných voleb. str. 12

Praha 9 chystá obří projekt 
sociálního bydlení
Daniel Novák | Praha

R adnice Prahy 9 při-
pravuje pravděpodob-
ně největší projekt vý-

stavby nových sociálních bytů 
v zemi. Na Proseku plánuje 
stavbu 545 jednotek urče-
ných především k sociálnímu 
bydlení. Pokud získá včas sta-
vební povolení, chce městská 
část začít stavět devět byto-
vých domů poblíž Střížkova 
příští rok.

Projekt za 700–800 milio-
nů korun však bude zcela jistě 
vznikat po etapách. Kromě 
vlastních zdrojů bude chtít 
radnice využít též podpory 
Státního fondu rozvoje bydlení. 
„Budeme také jednat o zapo-
jení soukromých investorů,“ 
řekl zástupce starosty Prahy 9 
Tomáš Portlík. 

Pozemky pro projekt rad-
nice scelovala již delší dobu. 
Za výhodných podmínek je zís-
kala od pražského magistrátu 

a Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, zbytek 
koupila od developerské spo-
lečnosti Finep. 

„Cílem bylo najít řešení 
dostupného, malometrážní-
ho bydlení pro seniory, kteří 
budou moci využívat i dalších 
služeb pečovatelského, lékař-
ského nebo sociálního charak-
teru,“ uvedl starosta městské 
části Jan Jarolím. Podle jeho 
zástupce Portlíka budou další 
cílovou skupinou například 

matky samoživitelky. Byty by 
měly být k dispozici i pro lidi 
žijící mimo „devítku“.

Projekt Prahy 9 odpovídá 
„postprivatizační“ situaci řady 
měst a městských částí. Radni-
cím se totiž z minulých let vrací 
jako bumerang důsledky maso-
vé privatizace bytového fondu. 
Městům tak pro sociální bydlení 
zbylo minimum bytů. Například 
pro seniory, kteří nezvládají pla-
tit deregulované nájemné. 
 Pokračování byznys str. 4

Dušan Kütner | Praha

Zemědělci letos oseli 2,477 mi-
lionu hektarů orné půdy. To 
je nejméně od roku 1920, kdy 
statistický úřad tento údaj 
sleduje. Za trvalým poklesem 
v posledních letech vidí far-
máři aktivity průmyslových 

developerů i změnu struktury 
českého zemědělství.

Dravost stavitelů skladů, hal 
i fotovoltaických elektráren se 
už před třemi lety pokusilo 
omezit ministerstvo zeměděl-
ství, když zvýšilo poplatky za 
vynětí orné půdy z půdního 
fondu. Ty vzrostly podle loka-

lity a využití až devítinásobně. 
Příliš to nezabralo. Pokles se 
zmírnil, ale nezastavil. „Ztrácí 
se kvalitní půda. Kde se daří 
kukuřici, dobře rostou i sklady 
a další stavby,“ uvedl předseda 
představenstva firmy se čtyři-
stapadesátimilionovými tržba-
mi Agro Jesenice Josef Kubiš.

Zemědělci se navíc obáva-
jí opětovného snížení těchto 
poplatků na původní úroveň. 
O tom však zatím není rozhod-
nuto, neboť sněmovna v červnu 
navrhla snížení poplatku dále 
upravit a nyní čeká poslance 
třetí čtení a hlasování.
 Pokračování byznys str. 6

Na polích rostou místo obilí sklady

KURZY ČNB  str. 10

STŘEDOEVROPSKÉ AKCIE  

 PX (CZ)  886  1,67 %

 ATX (AT)  2 281  1,99 %

 BUX (HU)  19 199  -1,78 %

 DAX (DE)  8 159 1,14 %

 WIG20 (PL)  2 279 1,54 %

CZK/EUR 

25,910
0,020 Kč

CZK/USD 

19,863
0,372 Kč

Benzinové kauce budou
Unie schválila nástroje proti daňovým 
únikům, na pohonné hmoty neplatí
UDálosTI str. 2

Milion hodin v archivu
Stále nemáme originální pásky z procesu 
se Slánským, říká archivářka ČRo Eva Ješutová
RoZHoVoR str. 15–17
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události�

Jan Jarolím 
starosta městské části Praha 9

Radnice městské části chystá na 
Proseku velký projekt sociálního 
bydlení určený například pro senio-
ry či matky samoživitelky. U pro- 
secké polikliniky má vzniknout 
545 sociálních bytů.     str. 1 a 4  

Henri Bonnet 
šéf Komerční banky

Hned v prvním sporu o poplatky za 
vedení úvěrových účtů jeho ústav 
bodoval. Navíc tím převážil pomy-
slné skóre v těchto soudních přích 
s českými klienty ve prospěch 
bankovních domů na 2:1.  str. 4

BoHuslav soBotka 
předseda ČSSD

Zatímco se rekreoval, začala ve ve-
dení strany klíčit dosud zapovězená 

myšlenka „nového zvážení a for-
mulace postoje ke kabinetu Jiřího 

Rusnoka, včetně možnosti podpory“ 
ve sněmovně.                             str. 3

   protagonisté dne

Samuraj 
na pískovišti

Ostravské úřady si mo-
hou ohledně nekonečné 
story v Přednádraží odfajf-
kovat hotovo. Z lokality se 
tento týden odstěhovala 
poslední romská rodina. 
Ve stylu posledního Mohy-
kána zůstala až do hořké-
ho konce, přestože jí jiní 
Romové začali rozebírat 
téměř opuštěný dům 
doslova pod zadkem. Dílo 
zkázy lokality, z níž se lidé 
vystěhovali kvůli úřední-
mu rozhodnutí, že jsou 
domy nebezpečné, bylo 
dokonáno. Po odstranění 
lidí a staveb snad nebezpe-
čí pomine a úředník bude 
mít opět klidné spaní. 
A developer taky. 

Zato na budějovickém 
sídlišti Máj se kvůli 
policejním detonacím asi 
dobře nespí. Rozbuškou 
nepokojů byla potyčka 
na dětském pískovišti. 
Těžko říct, kdo komu 

rozšlápl bábovičku. Jisté 
však je, že naštvanost 
rodičů se za účasti 
fotbalových chuligánů 
a neonácků kanalizuje 
do protiromských 
protestů. Lidé, kteří 
se s půlmilionem 
nezaměstnaných 
v zádech třesou o práci, 
nebo k nim dokonce 
patří, skandují „Cikáni 
do práce“. Do ní by 
chtěl ledaskdo, pokud 
by byla. Svádět sociální 
trable do rasového 
kanálu je však historicky 
osvědčené. Třeba se 
i tady najde sekáč, který 
se už nezakecá. Jeden 
samuraj vyzbrojen 
slováckým krojem 
a senátorskou imunitou 
již hozenou rukavici 
zvedl. A jistě bude hle- 
dat pískoviště 
s výbušným potenciálem. 
Autor sloupku má 
aktuální zkušenost 
z několika pískovišť, kde 
si české a romské děti 
hrají v klidu a společně. 
Dokud jim někdo 
nevysvětlí, že rozšlápnutá 
bábovička je výraz 
nepřizpůsobivosti. 

               zápisník Daniela Nováka

Obchodníci s benzinem 
a naftou se kaucím nev yhnou
EU schválila nástroje proti daňovým únikům, na pohonné   hmoty ale neplatí
legislativa
Jan Stuchlík l Praha

N aděje českých ma-
lých a středních ob-
chodníků s pohon-

nými hmotami, že by se díky 
novelám evropských směr-
nic o dani z přidané hod-
noty mohli vyhnout placení 
dvacetimilionových kaucí, 
pohasla. Rada Evropské unie 
v červnu schválila dvě novely, 
které zavádí nový mechanis-
mus rychlé reakce při potí-
rání úniků u daně z přidané 
hodnoty a rozšiřuje seznam 
položek, u nichž lze na DPH 
uplatnit přenesenou daňo-
vou povinnost, takzvanou 
reverse charge. Jenže po-
honné hmoty se na seznam 
nedostaly.

Reverse charge přenáší po-
vinnost odvést DPH až na po-
sledního odběratele daného 
zboží. Je tak ideálním nástro-
jem pro potírání úniků, které 
vznikají v dlouhých dodavatel-

ských řetězcích. Ty se uměle 
tvoří právě u pohonných hmot, 
aby se podvodníci vyhnuli pla-
cení zejména DPH při dovozu 
benzinu a nafty. Český státní 
rozpočet kvůli tomu ročně 
přichází zhruba o osm miliard 
korun.

Česká republika dlouhodo-
bě usiluje o možnost uplatnění 
reverse charge u pohonných 
hmot. Na aktuální evropský 
seznam je však nedokázala 
prosadit. Nově se bude moci 
uplatnit přenesená daňová po-
vinnost například u mobilních 
telefonů, integrovaných obvo-

dů, dodávek elektřiny a plynu, 
přenosných počítačů či teleko-
munikačních služeb. 

„Podle našeho výkladu nej-
spíš nebudeme moci na po-
honné hmoty uplatnit ani me-
chanismus rychlé reakce. Ten 
se bude vztahovat jen na nové 
podvody u nových komodit. 
Pokud už stát dřív neúspěš-
ně žádal o zavedení reverse 
charge, nový mechanismus 
nebude moci uplatnit,“ říká 
Ladislav Minčič, náměstek 
ministra financí. Zatím vždy 
byly české žádosti Evropskou 
komisí a dalšími členskými stá-

ty odmítnuty. Sousední země 
nechtěly Čechům na reverse 
charge kývnout z obavy, že 
se daňové úniky přelijí k nim. 
Česko proto nyní hodlá zavést 
kauce 20 milionů korun, kte-
ré mají nepoctivé obchodníky 
z trhu vytlačit.

Komisař pro daně Algirdas 
Šemeta tvrdí, že díky novelám 
budou moci členské státy rych-
leji a účinněji bojovat s daňový-
mi úniky. „Vytvoří také férové 
prostředí pro poctivé firmy,“ 
dodává Šemeta.

Reverse charge bude možné 
v režimu rychlé reakce zavést 
nejvýše na devět měsíců, a to 
i na zboží a služby, které nejsou 
výslovně ve směrnici uvede-
ny. Na nové položky zakotvené 
do směrnice bude možné pře-
nesenou daňovou povinnost 
držet maximálně dva roky. 
Obě možnosti budou moci 
členské státy využít do konce 
roku 2018. Do té doby by měla 
komise přijít s novou směrnicí 
o DPH.

Jiří Michal l Praha

Osud tendru za 1,4 miliardy 
korun na provoz sociálních dá-
vek v příštích čtyřech letech, 
který odcházející ministryně 
práce Ludmila Müllerová 
chtěla vyhlásit v červenci, je 
více než nejistý. Její nástupce, 
František Koníček, který se 
včera ujal úřadu, hodlá agen-
du dávkových systémů nejprve 
řádně posoudit a teprve potom 
připravit „strategický návrh 
řešení“. Kromě toho řekl, že 
nemíní soutěž spustit v době, 
kdy je systém předmětem šet-
ření antimonopolního úřadu. 

Müllerová chtěla tendrem 
ukončit sporné období provozu 
v posledních dvou letech, kdy 
část zajišťoval původní doda-
vatel OKsystem a větší díl nově 
vybraná firma Fujitsu Techno-
logy Solutions. Tu vybral exmi-
nistr Jaromír Drábek bez výbě-
rového řízení. Kauza skončila 
u antimonopolního úřadu. Ten 

spolupráci s Fujitsu zakázal. 
Jeho rozhodnutí bylo právně 
napadeno. Kdy dojde ÚOHS 
k finálním rozhodnutím, dnes 
nikdo nedokáže odhadnout. 

Při uvádění Koníčka do funk-
ce označil premiér úřednické 
vlády Jiří Rusnok Drábkovo 
rozhodnutí o zrušení monopolu 
jedné firmy za „technologickou 
revoluci“. Odmítl ji však hod-
notit. V každém případě podle 
něj řada důležitých systémů 
funguje jen s vypětím všech sil 
a prostředků.  

Na post náměstka ministra 
práce včera rezignoval Petr 
Krůček (TOP 09), který měl za 
Müllerové informační techno-
logie a tendr na starost. „Naše 
představy o dalším řešení pro-
vozu dávek jsou rozdílné,“ řekl 
jen. Dojde-li k odsunutí tendru, 
jsou podle Krůčka možná dvě 
řešení: prodlužovat problémo-
vý stav, nebo se vrátit k tomu, 
aby celý systém provozoval 
původní dodavatel, firma OK-
system. Ani jedno ale podle něj 
není ideální. Více E15.cz

Koníček začal zastavením tendru

David Klimeš l Praha

Nově jmenovaný generální ře-
ditel Národní galerie v Praze 
(NG) Jiří Fajt chce zrušit po-
vinné vstupné na stálé výstavy 
v budovách NG. Vstupné by 
mělo být jen „doporučené“, 
tedy dobrovolné. „Už v minu-
losti bylo totiž právem pouka-
zováno na to, že návštěva všech 
dlouhodobých sbírek Národní 
galerie přijde na víc peněz, než-
li stojí vstupné do pařížského 

Louvru či madridského Pra-
da,“ vysvětluje Fajt. Pokud by 
dnes chtěl návštěvník Prahy 
obejít jenom všechny stálé vý-
stavy NG ve městě, musel by si 
připravit nejméně 520 korun. 

Hluboce podfinancovanou 
instituci chce Fajt zachránit 
sponzorským a partnerským 
programem NG. Zároveň chce 
vsadit na financování prostřed-
nictvím obchodního partnerství 
s privátním sektorem (PPP): 
„Ať už půjde o zkvalitnění na-

bídky galerijních kaváren, mu-
zejních obchodů a knihkupec-
tví nebo o doplňkové aktivity, 
jakými jsou koncerty, divadelní 
představení nebo nejrůznější 
diskuzní fóra pro odbornou 
a širokou veřejnost.“

Aby však tyto plány mohl Fajt 
zrealizovat, musí nejprve pře-
svědčit nového ministra kultury, 
aby ho ihned po nástupu do NG 
k 1. září zase neodvolal.

Rozhovor s Jiřím Fajtem 
čtěte na E15.cz

Nový šéf NG chce zrušit povinné vstupné

Reforma�VŠ�spadne�pod�stůl
Angažmá nového ministra školství Dalibora Štyse v rezortu 
bude podle jeho slov udržovací. I když chce navázat na svého 
předchůdce, návrh vysokoškolské reformy asi nepředloží, 
protože pro něj nebude dostatečná podpora. Štys se chce 
zaměřit na čerpání peněz EU. Naopak nová ministryně spra-
vedlnosti Marie Benešová zatím nebude lámat hůl nad refor-
mou soustavy státního zastupitelství. Na dnešek si pozvala 
nejvyššího žalobce Pavla Zemana, s nímž chce navrhované 
změny konzultovat. 

Pavel Otto l Praha

Obavy z  návratu pravicové ko-
alice v čele s Miroslavou Něm-
covou jsou strašákem, který má 
přesvědčit váhající poslance 
KSČM, VV a ČSSD, aby podpo-
řili úřednickou vládu. Na tuto 
kartu zřejmě vsadil prezident 
Miloš Zeman, který pro Právo 
připustil, že Němcová by šanci 
dostat mohla. 

V době nepřítomnosti šéfa 
ČSSD Bohuslava Sobotky, kte-
rý se tento týden vrátil z dovo-

lené, posílilo zemanovské kříd-
lo neformálně reprezentované 
prvním místopředsedou Mi-
chalem Haškem. Ten apeloval 
na straníky, aby „nově zvážili 
a formulovali svůj postoj včet-
ně možnosti podpory kabinetu 
Jiřího Rusnoka“. „Je to podle 
mého názoru pro Česko určitě 
lepší řešení než návrat zprofa-
nované pravicové koalice ODS, 
TOP 09 a LIDEM z politického 
hřbitova,“ uvedl Hašek. Jeho 
prohlášení bylo jediným oficiál-
ním výstupem z grémia ČSSD. 

Na Haškovu stranu se už přidal 
místopředseda Milan Chova-
nec, k zemanovskému křídlu 
patří i další člen vedení strany 
Zdeněk Škromach. 

Postoj šéfa poslanců ČSSD 
Jeronýma Tejce je nejedno-
značný, údajně se kloní k Haš-
kovi. Tejc říká, že nadále platí 
dvě hlavní varianty, tedy pod-
pora úřednické vládě, nebo 
pokus o sestavení vlastního 
kabinetu. Přitom donedávna 
strana trvala na předčasných 
volbách.     Více E15.cz

V grémiu ČSSD má navrch Hašek

Soud:�ČR�neplní�své�
povinnosti�na�železnici�
Česká republika neplní povin-
nosti vyplývající ze směrnice 
EU pro fungování železniční 
dopravy. Rozhodl o tom Soudní 
dvůr EU, který kritizoval ma-
ximální cenu za používání že-
lezniční infrastruktury, kterou 
stanovuje ministerstvo financí, 
nebo slabé podněty pro provo-
zovatele, aby snižoval náklady. 
Vytýkané problémy by měla 
vyřešit novela zákona o dra- 
hách, jež právě leží v českém 
parlamentu.

Církve�obdržely�první�
restituční�pozemky
Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových vydal 
v červnu církvím první tři 
pozemky. Jako první byl vydán 
na Příbramsku řádu křižovníků 
s červenou hvězdou, další dva 
pozemky pak na Mostecku zís-
kala Náboženská matice. Po- 
dle dostupných informací jde 
o první vrácení dříve zabave-
ného majetku podle zákona 
o církevních restitucích vůbec.

Praha�postaví�
na�Černém�Mostě�park
Pražský magistrát vypsal ve- 
řejnou zakázku na vybudování 
parku U Čeňků v Praze 14. 
Ten má být na pozemcích jižně 
od sídliště Černý Most. Výstav-
ba by měla začít ještě letos 
a vyjde na maximálně 30 mi- 
lionů korun, definitivní cena 
ale vzejde z tendru.  >čtk

  krátce

Výměna. Tak jako na několika dalších i na ministerstvu práce a sociálních věcí byl do čela 
úřadu uveden člen Rusnokovy vlády František Koníček (uprostřed). Na snímku se nový premiér 
Jiří Rusnok zdraví s odcházející ministryní Ludmilou Müllerovou
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Novelu�má�na�stole�prezident
Novela zákona o pohonných hmotách, která zavádí pro ob-
chodníky s benzinem a naftou kauce 20 milionů korun, čeká 
už jen na podpis prezidenta republiky. Senát novelu schválil 
na konci června. Sdružení čerpacích stanic, které zastupuje 
malé a střední obchodníky, vítá zpřísnění podmínek pro ob-
chodníky, kauce však považuje za likvidační. Jako kompromis 
by chtělo kauce alespoň snížit na 10 milionů korun. Vyzývá 
proto prezidenta, aby zákon nepodepsal.
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Francie�Na�Kampě. 
Gurmánské speciality, kvalitní 

vína a hudební program nabízí 
Francouzský trh na pražském 

náměstí Na Kampě. Pátý ročník 
se věnuje západní Francii 
a jeho čestným hostem je 

region Gaskoňsko. Návštěvníci 
se tak mohou těšit třeba 

na husí játra, která region 
spolu s románem Tři mušketýři 

proslavila. Trh potrvá 
do francouzského státního 

svátku 14. července.

Bankovnictví
Marek Schwarzmann l Praha

Počáteční euforie klientů, 
že jim jejich banky vrátí 
poplatky za vedení úvě-

rových účtu, zvolna opadává. 
Soudce Obvodního soudu pro 
Prahu 1 Pavel Freibert totiž 
ve středu rozhodl ve prospěch 
Komerční banky. Pomyslné 
skóre v soudních sporech 
o poplatky za vedení úvěro-
vých účtů se tak zvýšilo na 2:1 
pro banky. 

„Částka je v tomto sporu 
podle mého zjištění součástí 
platby za úvěr jako takový. 
Z těchto důvodů jsem neshledal 

žádný důvod k neplatnosti toho-
to ujednání,“ uvedl Freibert. 

Je to již druhá výhra české 
banky v takovém sporu. První 
uspěla na konci května ČSOB. 
„Soud nám dal za pravdu, že po-

platky za správu úvěrů jsou kli-
entům účtovány plně v souladu 
se všemi příslušnými zákony,“ 
uvedl Martin Křivda z právního 
odboru Komerční banky. Zatím 
jediný přímý úspěch klienta tak 

stále pochází z poloviny dubna, 
kdy svůj spor prohrála Hypo-
teční banka. 

Obě výhry však banky zís-
kaly ve sporech s klienty, kteří 
nepostupovali koordinovaně 

s iniciativami za vrácení poplat-
ků, které jim mohly poskytnout 
propracovanější argumentace 
a analýzy.

„Na našem postoji tento 
rozsudek nic nemění. Může 

se jednat i o nepředvídatelný 
výkyv v názoru jednoho ze sé-
rie soudců, kteří se těmto pří-
padům budou věnovat,“ uvedl 
provozovatel iniciativy Jdeto.de  
Petr Němec, který v Česku jako 
první vymohl vrácení poplatků, 
byť mimosoudně. „Je to samo-
zřejmě nepříjemné, ale až bude 
soud řešit balík našich žalob, 
tak se nakonec může ukázat, 
že třeba osmdesát procent 
z nich bude úspěšných a dva-
cet procent připadne právě 
na soudce s odlišným názo-
rem,“ dodal Němec. 

Spojené iniciativy Poplat-
kyzpet.cz, Jdeto.de a Ban-
kovnipoplatky.com zatím 

čekají na první rozhodnutí 
o žalobách, které podaly za své 
klienty – k dispozici by mohly 
být na konci prázdnin. První 
vlna se týkala zhruba 35 tisíc 
lidí. Svoji víru upírají hlavně 
v dubnové rozhodnutí finanč-
ního arbitra. 

„Je třeba zdůraznit, že ne-
jde o spor klienta s bankou, ale 
o spor dvou různých právních 
výkladů, ve kterém se klient 
stal rukojmím účelového jed-
nání skupiny právníků. Jsme 
přesvědčeni, že další rozsudky 
ve prospěch bank budou ná-
sledovat,“ komentuje vývoj vý-
konný ředitel České bankovní 
asociace Pavel Štěpánek.

Ve hře o poplatky vyhrávají banky 2:1
Komerční banka ve svém prvním soudním sporu svého druhu s klientem uspěla

Částka je v tomto sporu podle mého zjištění součástí 
platby za úvěr jako takový, proto není důvod rušit platnost 
daného ujednání, říká soudce Pavel Freibert

Praha | Brněnská firma Y Soft 
Corporation, která se zabývá 
dodávkami zařízení a softwaru 
pro tisk, kopírování a skenová-
ní, koupí sto procent australské 

společnosti Equitrac Systems of 
Australia. Ta dosud distribuova-
la výhradně konkurenční řeše-
ní. Hodnota transakce nebyla 
uvedena. 

Y Soft koupí australskou firmuPraha 9 chystá obří 
projekt sociálního bydlení
Dokončení ze str. 1
Pražské městské části proto 
nyní chtějí stavět nové byty 
samy nebo je kupovat od deve-
loperů, zjistil již dříve týdeník 
Euro, který vydává stejně jako 
deník E15 Mladá fronta. Na-
příklad jedenáctá městská část 
poptává byty za 600 milionů 
korun. Nakupovat chce roze-
stavěné domy nebo projekty 
s územním rozhodnutím. Tyto 
byty chce však poskytnout hlav-
ně mladým.

Jestliže investor postaví ná-
jemní byty pro seniory nebo 

sociálně či zdravotně postižené 
osoby, může získat od Státní-
ho fondu rozvoje bydlení úvěr 
s úrokem od dvou procent roč-
ně, který je fixovaný po celou 
dobu splácení. Ta může činit 
až třicet let. 

Za loňský rok přijal SFRB 
na tyto úvěry čtrnáct žádostí 
o celkových 585 milionů korun, 
které by v souhrnu měly zajis-
tit investici 842 milionů korun. 
Uskutečněním těchto záměrů 
má vzniknout 592 bytů, z toho 
392 jednotek pro seniory a další 
„skupiny vymezených osob“. 

Tereza Čapková | Praha 

Česká republika potřebuje do-
plnit do svých hmotných rezerv 
tisíc tun vepřového masa, které 
uchovává pro případ krizových  
situací. Vypisuje kvůli tomu 
čtyřleté výběrové řízení v od-
hadované hodnotě 95 milionů 
korun. 

Součástí výběrového řízení 
je nejen samotná dodávka masa, 
ale také výběr firmy, která je 

uskladní. Jedné z firem, které 
se o masné rezervy starají, kon-
čí po dvou desetiletích smlouva. 
Dlouhá léta o státní maso pe-
čovaly dvě firmy, Masoprogres 
Servis a společnost Animalco, 
součást skupiny Agrofert pod-
nikatele Andreje Babiše. 

Správa státních hmotných 
rezerv by podle informací ser-
veru E15.cz měla tendr vypsat 
ještě v létě. „Vzhledem k tr-
vanlivosti se maso stejně jako 
ostatní hmotné rezervy musí 
obměňovat,“ uvedla mluvčí 
Správy státních hmotných re-
zerv Tereza Krásenská. Délka 
skladování masa je podle ní 
dána normou obměny podle 

teploty mrazírenského skladu.  
Při –27 stupních Celsia je to ma-
ximálně sedmnáct měsíců a při 
–23 stupních Celsia nanejvýš 
třináct měsíců. Poté se maso 
prodá do obchodní sítě nebo 
dalším partnerům. 

Tendr Správy státních hmot-
ných rezerv podle Krásenské 
předpokládá, že by stát neměl 
při nákupu masa a jeho násled-
ném prodeji tratit, ale ani vydě-
lat. Zůstane na nule. „Nákupní 

i prodejní cena je fixní po dobu 
čtyř let a zároveň se soutěží 
cena za ochraňování a takzvaná 
technologická ztráta,“ uvedla 
Krásenská. 

Technologická ztráta je 
podle mluvčí dána zmrazením 
a rozmrazením masa a může 
se pohybovat od tří do deseti 
procent. Právě její minimaliza-
ce je jedním z nosných kritérií 
při hodnocení nabídek. 

Maso je v zásobách státních 
hmotných rezerv již od roku 
1953, kdy správa vznikla. „Po-
vinnost a množství minimálního 
limitu je správě dáno usnesením 
vlády. Limit podléhá utajení,“ 
sdělila Krásenská. V případě 

Stát poptává tisíc tun masa za téměř sto milionů korun

vyhlášení krizové situace by 
správa nechala maso přepra-
covat na produkt, který by byl 
určen k přímé spotřebě. 

Společnost Animalco patří 
mezi nejvýznamnější dodava-
tele zvířat a masa na českém 
trhu. Miliardář Andrej Babiš 
v ní přede dvěma a půl lety kou-
pil sedmdesátiprocentní podíl.   
 Více E15.cz

Rozsah�poptávky�do�státních�rezerv
Správa státních hmotných rezerv České republiky vypisuje 
výběrové řízení, ve kterém poptává: 
»  300 tun zmrazené vepřové kýty bez kosti
»  200 tun vepřové pleci bez kosti
»  200 tun vepřové krkovice s kostí
»  100 tun vepřové pečeně s kostí
»  100 tun vepřové krkovice bez kosti 
»  100 tun vepřového boku s kostí 

0 korun. Právě takový má 
být výsledek, když stát pro 
své rezervy nakoupí, nechá 
skladovat a posléze prodá maso 

Přísná pravidla. Pokud se státní maso uchovává v mrazírenském skladu o teplotě –27 stupňů 
Celsia, může v něm pobýt nanejvýš sedmnáct měsíců. Pak podle normy musí následovat prodej
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Vývoj cen akcií společnosti AAA Auto             (koruna/akcie)

Prodeje Škody Auto 
(v tisících)

Mladá Boleslav l Automobilka 
Škoda Auto dodala zákazníkům 
v prvním pololetí 464 600 vozů, 
meziročně o 5,8 procenta méně. 
Nižší dodávky ovlivnilo hlavně 
zahájení výroby nových modelů 
Octavia a Superb.

 V červnu mladoboleslavská 
firma vyrobila 87 400 vozů, 
a zvýšila tak meziročně svůj 
tržní podíl na evropském trhu 
o další dvě desetiny procenta 
na 4,1 procenta. Letošní červen 
je v odbytu druhým nejlepším 

měsícem za celou historii au-
tomobilky. 

„Ve druhé polovině roku po-
čítáme s dalším růstem prode-
jů. Avšak rámcové ekonomické 
podmínky zejména na evrop-
ských trzích zůstávají i nadále 
velmi náročné,“ připomněl 
předseda představenstva Škody 
Auto Winfried Vahland. 

V západní Evropě dodala 
Škoda v červnu zákazníkům 
35 700 vozů a dostala se o čtyři 
desetiny procenta nad úroveň 
loňského roku. Podíl značky 
na západoevropském trhu 
vzrostl v červnu o dvě desetiny 
procenta na 3,2 procenta. 

Od ledna do konce června 
prodala Škoda v západní Evro-
pě 186 200 vozů, o 4,7 procen-
ta méně než v prvním pololetí 
loňského roku. Do Německa, 

Podíl Škody v Evropě stoupl na 4,1 procenta
na svůj druhý nejsilnější trh, 
dodala automobilka do konce 
června zákazníkům 68 200 vo- 
zů, meziročně o 3,4 procenta 
méně. Ve východní Evropě kles-
ly dodávky vozů o osm desetin 

procenta na 12 500 vozů. Nej-
silnějším trhem značky je opět 
Rusko. Tam automobilka pro-
dala 9100 vozů, o 4,6 procenta 
méně než v červnu minulého 
roku. >čtk

Letošní červen je 
v odbytu druhým 
nejlepším měsícem 
za celou historii 
automobilky

Firemní�bankovnictví�
ČSOB�bude�řídit�Manda�
Ředitel regionální pobočky 
korporátního bankovnictví 
ČSOB v Praze Petr Manda 
převezme od pondělka řízení 
celorepublikového firemního 
bankovnictví. Ve funkci nahra-
dí Romana Kracíka.  

Benzin�zdražil��
o�třicet�haléřů�na�litr
Nejprodávanější benzin Natu-
ral 95 zdražil od minulé středy 
o třicet haléřů na průměrných 
36,42 koruny za litr a nafta 
o 28 haléřů na 35,95 koruny 
za litr. Vyplývá to z údajů spo-
lečnosti CCS. Nejlevněji tankují 
benzin motoristé v Pardubic-
kém kraji, a to za průměrných 
36,03 koruny za litr. Nejlev-
nější je tam i nafta, která stojí 
v průměru 35,44 koruny za litr.
 >čtk

  krátce
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Brněnský�podnik�většinu�exportuje
Y Soft Corporation vykázal v posledním fiskálním roce prodeje 
za 23,5 milionu dolarů. Hlavní produkt YSoft SafeQ je využíva-
ný v osmi tisících organizací ve více než sedmdesáti zemích.  
Y Soft vyváží devadesát procent produkce. Centrála společnos-
ti sídlí v Brně a zahraniční zastoupení se nacházejí ve všech 
významných regionech Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie. 
Equitrac Systems of Australia dosáhla loni obratu 9,9 milionu 
dolarů. Vznikla v roce 1997 a v současnosti má více než tři 
tisíce instalací ve většině důležitých průmyslových sektorů.

Equitrac Systems of Austra-
lia byl nezávislým distributorem 
řešení společnosti Equitrac/Nu-
ance v asijsko-pacifickém regio-
nu. S firmou ale nebyl finančně 
propojený. Firma po ukončení 
akvizice změní název na Y Soft 
Australia a stávajícím zákazní-
kům nabídne přechod na tiskový 
produkt YSoft SafeQ. 

„Tato akvizice je pro nás zají-
mavý způsob, jak rychle rozšířit 
tým v asijsko-pacifickém regio-
nu. To nám umožní udržet kon-
tinuitu kvality poskytovaných 
služeb i přes velký nárůst zá-
kazníků,“ uvedl výkonný ředitel  
Y Softu Václav Muchna.  >čtk
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cestovní ruch
Jan Šindelář | Praha

J estli plánovači cestov-
ních kanceláří řeší v po-
slední době nějaký tvrdý 

oříšek, tak se jmenuje Egypt. 
Od vypuknutí první revoluce 
počátkem roku 2011 se poli-
tická i pouliční situace v zemi 
pyramid zklidňuje a zase roz-
viřuje a podobně houpavé po-
hyby vykazuje i cestovní ruch. 
Letošek není výjimkou. 

Celé první pololetí poptávka 
po Egyptu meziročně rostla 
a mířila k rekordu. Potvrzují to 
údaje Letiště Praha: do začát-
ku července vzrostl počet ces-
tujících na linkách do Egypta 
meziročně o dvanáct procent. 
S červencovými nákupy ale lidé 

vyčkávají. Může za to armádní 
převrat a následné nepokoje. 
„Zaznamenali jsme desetipro-
centní pokles poptávky,“ uvedl 
marketingový ředitel Čedoku 
Tomáš Brejcha. 

Podobný trend potvrzuje 
i marketingový šéf největší 

internetové agentury Invia.
cz Michal Tůma. Ještě v červ-
nu se Egypt vyhoupl na třetí 
místo nejprodávanějších de-
stinací a jeho podíl na všech 
prodaných zájezdech u Invie 
dosáhl deseti procent. V čer-

venci ovšem podíl Egypta kle-
sl na čtyři procenta. „Nejvíce 
ve prospěch Bulharska, které 
v červnu nebylo ani v TOP 5  
destinacích, ale v červenci 
se dostalo na druhé místo hned 
za Řecko,“ doplnil Tůma. Podle 
něj ale už nakoupené zájezdy 

klienti neruší, museli by totiž 
platit storno poplatky. 

Navíc k tomu podle cesto-
vek není důvod, neboť v pří-
mořských letoviscích panuje 
klid a je bezpečno, což zatím 
potvrzuje i české ministerstvo 

zahraničí. Do svých varování 
ale už jedno letovisko zahrnulo, 
rudomořskou Tabu. 

Když už měl převrat v Egyp-
tě nastat, tak z hlediska cestov-
ních kanceláří přišel v relativně 
příhodný moment. Většina zá-
jezdů na léto je prodaná, navíc 
jako alternativa k egyptskému 
pobřeží může posloužit celé 
Středomoří. Zatím tedy cestov-
ní kanceláře zájezdy neruší, ale 
přizpůsobují jejich program. 
Z toho vesměs vypadla návště-
va Káhiry, naopak do Luxoru 
turisté dále směřují, ačkoli 
před ním ministerstvo varuje. 

„Zatím se nekoná nic, co 
by nasvědčovalo nějaké pani-
ce nebo odlivu turistů. Uvidí-
me, co to udělá v příštích týd-
nech,“ uvedl za největší českou  

CK Exim Tours Stanislav Zíma. 
Pro velké cestovní kanceláře 
bude klíčové, zda se situace 
dostane do normálu před zi-
mou. V době sněhových závějí 
a plískanic totiž nabídka dovo-
lené u teplého Rudého moře 
nemá podobně levnou alter-
nativu. Sezoně zimních exotik 
tak Egypt jednoznačně vévodí, 
u mnohých cestovních kance-
láří už jej proto nepovažují ani 
za exotiku. 

Egypt přitom patří mezi 
Čechy mezi nejoblíbenější de-
stinace, loni jich tam na dovo-
lenou zavítalo – podle českých 
statistik – na 240 tisíc. Počíta-
jí-li se pouze cesty o čtyřech 
a více nocích, překonává Egypt 
například Francii, Turecko 
nebo Španělsko.

Nepokoje zbrzdily poptávku po Egyptu
Celé první pololetí poptávka mířila k rekordu. Po armádním převratu ale začali lidé vyčkávat

Převrat nastal v relativně příhodný moment. Většina 
zájezdů na léto je prodaná a jako alternativa 
k egyptskému pobřeží může posloužit celé Středomoří

Obiloviny�dají�dobrou�úrodu
Letošní úroda základních obilovin bude podle prvních od-
hadů Českého statistického úřadu dobrá a u řepky rekordní. 
Letošní sklizeň základních obilovin by tak měla dosáhnout  
6,5 milionu tun, což je o šestnáct procent více než loni. 
Řepky by měli zemědělci sklidit 1,3 milionu tun, meziročně 
o téměř pětinu více. Vyšší sklizeň u obilovin se očekává i přes 
letošní pokles jejich osevní plochy o 1,3 procenta. Zemědělci 
za ni vděčí vyšším hektarovým výnosům. 

Švédové�dávají�práci. Čtvrtou halu na výrobu 
centrálních mazacích systémů začala stavět v Chodově 
na Sokolovsku firma Lincoln CZ, člen švédské skupiny SKF. Pětina 
z 250milionové investice připadne na technologie. Největší 
zaměstnavatel na Chodovsku chce do tří let přijmout až 150 lidí. 
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Dokončení ze str. 1
Změny v rozloze orné půdy jsou 
patrné z dlouhodobého srovná-
ní. Letos proti roku 2000 ubylo 
osmnáct procent plochy, proti 
porevolučnímu roku 1990 činí 
pokles čtvrtinu. 

„Hlavní příčinou je změna 
struktury českého zemědělství. 
Spočívá zejména ve snížení 
stavu chovaných zvířat, tedy 
snížení plochy pro pěstování 
pícnin na krmné směsi. Výraz-
ně ubylo i technických plodin, 
jako byl například len, jejichž 

Na polích rostou místo obilí sklady
pěstování se prostě nevyplácí,“ 
uvedl Veleba. Druhým důvo-
dem je pak podle něho právě 

zájem developerů o plochu 
pro sklady a další průmyslové 
objekty.

Praha | Zákazníci interneto-
vých obchodů stále více šet-
ří na poštovném, raději volí 
osobní odběry na pobočkách 
či odběrných místech. V někte-
rých e-shopech si zboží osobně 
vyzvedávají tři čtvrtiny zákaz-
níků. On-line obchodníci tomu 
nahrávají dalším rozšiřováním 
sítě kamenných poboček. 

V internetovém obchodě 
s počítači a elektronikou CZC.
cz se podíl osobních odběrů 
vyšplhal za posledních pět let  

z 57 na 76 procent. „Samozřej-
mě není možné, aby podíl osob-
ních odběrů stále rostl. Myslím, 
že osmdesát procent je reálná 
vyhlídka na příští dva roky, pak 
se růst zastaví,“ uvedl marke-
tingový ředitel CZC.cz Marek 
Šalanda. E-shop má v ČR 34 ka- 
menných výdejen, v létě otevře 
nejméně tři další. 

„Zákazníci se snaží vybrat 
takovou dopravu, která je pro 
ně nejvýhodnější. Obzvláště 
u objednávek malé hodnoty 

může poštovné neúměrně zvý-
šit cenu a nákup již není tak 
výhodný. I proto roste zájem 
o osobní odběry,“ uvedl ředitel 
marketingu e-shopu s kosme-
tikou Parfums.cz Radek On-
drašík.

Na Mall.cz zákazníci v roce 
2010 zákazníci osobně vyzvedli 
36 procent objednávek, loni už 
to byla polovina. Mall plánuje 
v létě přidat tři kamenné po-
bočky k nynějším deseti, první 
otevřel včera v Liberci.  >čtk

Lidé v e-shopech šetří  
na poštovném, volí osobní odběry 
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HANKA KYNYCHOVÁ 

PETRA LAMSCHOVÁ
šéfredaktorka časopisu DIETA

PETR HAVLÍČEK
specialista na výživu

JANA VAŠÁKOVÁ
výživová poradkyně
 

Časopis Dieta vás 
zve na zábavné 

odpoledne 

Cvičení
·  Latino dance, piloxing, bosu 

a břišní pekáč
·  Vyhlášení výsledků soutěže  
 7 statečných/Hubneme do plavek 
·  Afrofi tness 
·  Cvičení na Power Plate

Občerstvení
·  Ochutnávky zdravé výživy

Doprovodný program
·  Ukázky příprav dietních pokrmů
·  Volejbalový turnaj
·  Dračí lodě
·  Hlídání a zábava pro děti
· Bohatá tombola
·  Dárky pro každého

Žluté lázně
Podolské nábř. 1108/1
Praha 4
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Slovensko vyhrožuje Česku arbitráží
Přepravce ropy Transpetrol má kvůli svému nevyjasněnému vlastnictví na krku exekuci 
vlastnický spor  
Tomáš Lemešani l 
Bratislava

M ezi Slovenskem 
a Českem může 
dojít k bratrovra-

žednému sporu. Kvůli roky 
se táhnoucí kauze Ignáce Iľ-
čišina a slovenské státní firmy 
Transpetrol, která zajišťuje 
přepravu ropy ze Slovenska 
do okolních zemí.

Podnikatel z Vranova nad 
Topľou Ignác Iľčišin se v roce 
1995 dostal sporným roz-
hodnutím daňového úřadu 
k 34 procentům společnosti 
Transpetrol. Toto Iľčišinovo 
vlastnictví stát jako právoplat-
ný majitel podniku okamžitě 
soudně napadl. Přestože mu 
soudy dávaly za pravdu, Ilčišin 
oponoval rozporovými soudy. 
Soudní stání trvala roky. Bylo 
jich téměř třicet a prošla všemi 
soudními úrovněmi. 

Iľčišin byl v roce 2009 ži-
linským okresním soudem 
odsouzen za podvod na osm 
let. Nejvyšší soud ho však po 
několika měsících osvobodil. 
A podnikatel dal o sobě hned 
vědět. V Praze vystavil směnku 
pro dvě své společnosti s cílem 
vymáhat dividendy z 34 pro-
cent akcií státního Transpetro-
lu, které si nárokoval. Směnku 
následně odkoupila pražská 

Aureliusz M. Pędziwol | 
Varšava

Malá firma CZG chce poslat 
do konkurzu těžařského obra. 
Důvod: nezaplacení tří milionů 
zlotých (asi 18 milionů korun) 
za dodané zboží. 

Společnost Kompania Wę-
glowa (KW) založená v roce 
2003 je podle vlastních údajů 
největším producentem čer-
ného uhlí v Evropské unii. Za-
městnává 60 tisíc lidí, jejích 
15 dolů dodává přes 30 pro-
cent černého uhlí vytěženého 
v EU. 

Velcí ale mívají velké pro-
blémy. Následkem světové kri-
ze se propadla výroba – s ní 
klesla spotřeba energií a tak 
i poptávka po palivech, což po-

cítila i KW. V jejích skladech 
leží šest milionů tun neprodej-
ného uhlí. 

Aby uvedl finance do pořád-
ku, neplatil holding dodavate-
lům včas, nýbrž se 120denním 

zpožděním. Mnozí obchodní 
partneři to se skřípěním zubů 
přijali. Ale ne firma CZG, která 
sídlí v Katovicích ve stejné ulici 
jako KW. Čekání 120 dnů na 
3,134 milionu zlotých za oce-
lová lana, která dodala do čtyř 

dolů KW, by ji položilo. A tak 
se dodavatel po několikerých 
upomínkách rozhodl podat na 
KW návrh na konkurz. 

Mluvčí KW Zbigniew Madej 
řekl deníku Gazeta Wyborc-

za, že těžař byl kvůli špatné 
finanční situaci skutečně nu-
cen platby všem dodavatelům 
o 120 dní odložit. „Situace není 
katastrofální, ale je složitá,“ 
objasnil mluvčí. Dlužné účty 
budou vyrovnány na podzim, 

až se zvýší poptávka po uhlí, 
ujistil. Výjimku pro obchodní-
ho partnera v žádném přípa-
dě KW udělat nechce, i když ji 
návrh na konkurz překvapil. 
„Kompania Węglowa má obrat 
12 miliard zlotých a návrh na 
vyhlášení insolvence kvůli třem 
milionům zlotých zní jako špat-
ný vtip,“ uzavřel Madej. 

Návrh může každopádně 
spustit lavinu, myslí si jeden 
z obchodních partnerů KW 
oslovený deníkem Gazeta 
Wyborcza. Další se zdá být na-
opak přesvědčen, že rozhod-
nutí CZG bylo ukvapené a že 
teď firma musí počítat s tím, 
že „do konce světa“ nepode-
píše s KW žádnou smlouvu. 
Tím může poškodit sebe i další 
menší firmy. 

V Katovicích se střetly dvě různé váhy

společnost CZ PAP speciali-
zující se na vymáhání pohle-
dávek. „Tuto pohledávku před 
čtyřmi lety firma koupila od 
zástavního věřitele, který měl 
podle slovenského práva nárok 
na výplatu dividendy. Tato vý-
plata byla na návrh samotného 
Transpetrolu slovenskými sou-
dy po tři roky zakázána,“ říká 
právní zástupce firmy CZ PAP 
Vladimír Jablonský. 

A právě zde je podstata sou-
časného napětí mezi zeměmi. 
Ačkoli Městský soud v Praze 
a Nejvyšší soud ČR rozhodly, 
že je směnka neplatná, CZ PAP 
v dubnu tohoto roku uspěl 
u Ústavního soudu v Brně. Celá 
věc se tak vrací na městský 
soud a Transpetrol má v Če-
chách blokovány účty. Směn-
ka je vystavena na 13 milionů 
eur, přičemž už nyní nedostal 
Transpetrol kvůli exekuci 
zaplaceno 5,5 milionu eur za 
přepravu ropy do Česka. 

Slovensko hrozí sousedovi 
arbitráží v případě, že soudy 
potvrdí oprávněnost směnky. 
„Pokud česká strana umožní 
dotažení podvodu pana Iľči-
šina, nebude mít společnost 
Transpetrol jinou možnost 
než na základě odpovědnosti 
českého státu za nezákonnou 
exekuci vymáhat vzniklou ško-
du v mezinárodní arbitráži,“ 
varuje Transpetrol.

3,1
milionu zlotých dluží gigant 
s obratem 12 miliard zlotých 
dodavateli, který jej proto 
posílá do insolvence
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Na Tehelné pole 
vjely bagry
Praha l Na bratislavský stadion, 
který pamatuje zápasy česko-
slovenské reprezentace, vjela 
bourací technika. Na místě vy-
roste nový Národní fotbalový 
stadion, na jehož výstavbu stát 
v letech 2013—2017 přispěje  
maximálně částkou 27,2 milio-
nu eur. Podle vyjádření ministra 
financí Petera Kažimíra, které 
přinesla agentura SITA, chce 
vláda sumu dělit tak, aby na prv-
ní dva roky připadly nižší částky 
než na tři roky zbývající. 

Soukromý partner, Národný 
futbalový štadion,  uhradí pod-
le mezirezortního memoranda 
60 procent nákladů. Stadion 
s kapacitou 22 500 diváků po-
staví úspěšný účastník veřejné 
soutěže. >tre
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trhy & světová ekonomika 

AKCIE NA PrAžsKé burzE

 název kurz [Kč] změna   
[%]

CETV 68,00 0,82

ČEZ 480,00 1,05

Erste Bank 533,50 4,20

Fortuna 95,00 0,00

KB 3630,00 1,97

NWR 21,60 0,47

Orco 57,10 2,06

Pegas 540,20 0,73

Philip Mor. ČR 11 220,00 0,00

Telefónica CR 255,50 0,00

TMR 1190,00 0,42

Unipetrol 173,00 0,03

VIG 1006,00 1,10

KurzOVNÍ LÍsTEK ČNb                   

 země množství kurz
Austrálie 1 18,303

Čína 1 3,238

Dánsko 1 3,474

EMU 1 25,910

Chorvatsko 1 3,436

Japonsko 100 19,991

Kanada 1 19,092

Maďarsko 100 8,860

Norsko 1 3,268

Polsko 1 5,979

Rusko 100 60,910

Švédsko 1 2,976

Švýcarsko 1 20,876

Turecko 1 10,219
USA 1 19,863
Velká Británie 1 30,030

Platnost od 11. 7. 2013  11. 7. 2013

Z dá se, že léčebná kúra 
v podobě měnového 
uvolňování dosáhla 

svých hranic. Centrálním 
bankám se podařilo díky 
snižování krátkodobých 
úrokových sazeb a výnosů 
dluhopisů prostřednictvím 
jejich řízeného nákupu 
stlačit úrokové náklady na 
historická minima. Politika 
měnového uvolňování ale 
není samospasitelná. Pro 
vyvážený ekonomický vývoj 
je nutné, aby aktivitu pře-
brala politika fiskální. Není 
proto divu, že po dobrých 
zprávách o vývoji americké 
ekonomiky přichází Fed 
s oznámením o postupném 
snižování objemu nákupů 
dluhopisů. Z reakce trhů 
lze usuzovat, že tento krok 
přiměl investory k realizaci 
zisků. Nervozita se projevila 
na akciových, dluhopisových 
i měnových trzích. Korekce 

americké centrální banky při-
chází ve chvíli, kdy světové 
akcie posílily proti říjnu 2011 
o více než 40 procent, zatím-
co zisky firem na akcii se ne-
změnily. Podle analytiků Citi 
jsme byli svědky největšího 
přecenění akcií za posledních 
40 let. S vidinou vyšších 
výnosů dluhopisů se však 
zásadně mění i výhled na 
jednotlivé třídy aktiv. Pokud 
patřily dluhopisy k vyhledá-
vanému investičnímu aktivu 
v době ekonomické nejistoty, 
poslední kroky americké 
centrální banky nahrávají 
postupnému návratu zpět 
k akciím. Do centra zájmu se 
dostávají nejen akcie rozvi-
nutých států, ale také akcie 
zemí rozvojových. Ty klesly 
od svého lokálního vrcholu  
v dubnu 2011 více než  
o 20 procent a nyní se obcho-
dují se solidním diskontem. 
V horizontu 12 až 18 měsíců 
však analytici Citi odhadují 
pozitivní vývoj hodnoty akcií 
rovněž u rozvinutých zemí. 
Krátkodobě ale nelze na akci-
ových trzích vyloučit vyšší 
volatilitu.  
 Autor je 
  manažerem investičních 
 produktů Citi Bank

 z parketu

Dluhopisy: 
končí rallye?

David 
Kögler

Fed poslal akcie vzhůru
Americký index S&P 500 se dostal na nový vrchol
AKCIOVé TRhy  
Zdeněk Pečený l Praha

A kcie a zlato včera za-
velely k obratu a po 
krátkém oddechu se 

opět těšily značnému růs-
tu poté, co zveřejněný zápis 
z červnového jednání ame-
rické centrální banky (Fed) 
ukázal, že ukončování přílivu 
levných peněz do ekonomiky 
není zatím na programu dne.

Americké akciové indexy 
začaly obchodování růstem 
0,8 procenta. Krátce po začát-
ku obchodování se index S&P 
dostal nad nejvyšší závěrečnou 
hodnotu v historii – 1671 bo- 
dů. Evropské akcie rostly 
v průměru o jedno procento. 
Německý DAX o 1,2, praž- 
ský PX o 1,4 procenta. V Asii 
se nejvíce dařilo čínským ak-
ciím, index Shanghai Com-
posite posílil o 3,24 procen-
ta, hongkongský Hang Seng 
o 2,55 procenta. 

Záznam posledního zase-
dání Fedu ukázal, že větši-

Michal Nosek | Praha

Německá automobilka BMW 
počítá s tím, že se letos jejím 
největším trhem stane Čína. 
Počet autosalonů tam pře-
koná čtyři stovky. Dosud byl 
o luxusní vozy BMW největší 
zájem v USA. 

Pololetní dodávky bavor-
ských automobilů na čínský 
trh již překonaly poptávku 
v USA. „Je pravděpodobné, 
že prodej za celý rok v Číně 
vzroste o deset procent,“ 

řekl Karsten Engel, šéf BMW 
v Číně. Na čínském trhu se 
stává trhákem sedan BMW 
řady pět. 

„Zájem o naše vozy bude 
sílit zejména v menších měs-
tech, poptávka roste hlavně 
v západní oblasti Číny,“ řekl 
Engel pro agenturu Bloom-
berg. O obrovském růstovém 
potenciálu svědčí například 
to, že v Číně je sto miliono-
vých měst, v nichž zatím nemá 
žádná luxusní automobilka za-
stoupení. Hlad po drahých au-

BMW sází na Čínu. Sta ne se dominantním trhem
tomobilech v těchto městech 
potvrzují i čínské průzkumy. 

V segmentu luxusních 
automobilů BMW v Číně 

vládne. V posledních třech 
letech jeho prodeje vzrostly  
o 40 procent. Pro srovná-
ní prodej vozů Audi vzrostl  

o 30 procent. O svůj čínský 
úspěch se mnichovská firma 
nestrachuje. „BMW není zne-
pokojena zvýšeným tlakem 

prémiových značek, jako Ca-
dillac od General Motors či 
Jaguar Land Rover indické 
značky Tata, kterým se na asij-

ském trhu rovněž velmi daří. 
Automobilka BMW má pro 
Čínu jasný plán: „Jak budovat 
růst v Číně, víme naprosto 
přesně,“ řekl Engel. Bavor-
ský výrobce růstový program 
zaměří na rozšíření sítě pro-
dejců v čínských provinci-
ích. Nových autosalonů chce 
společnost letos otevřít přes 
šedesát a pokrýt tak všechny 
čínské provincie. Loni distri-
buční síť automobilky BMW 
v zemi čítala na 360 prodejen. 
Více E15.cz

O obrovském růstovém potenciálu svědčí například to, že 
v Číně je sto milionových měst, v nichž zatím nemá žádná 
luxusní automobilka zastoupení

EK podezřívá telekomy ze 
zneužívání pozice na trhu 
Brusel l Evropská komise pro-
vedla v úterý razie v několika 
telekomunikačních společ-
nostech v různých zemích 
EU. Podezřívá je ze zneužívá-
ní dominantní pozice na trhu. 
Komise to oznámila včera. 

Vyšetřování podle EK za-
hrnuje firmy, jež poskytují 
připojení k internetu. „Komi-
se má obavy, že tyto firmy po-
rušují antimonopolní pravidla 
EU, která zakazují zneužívání 
dominantní pozice na trhu,“ 
uvedla EK. Upozornila, že in-
spekce jsou prvním krokem 
a nevypovídají o tom, zda se 
podniky skutečně provinily. 

Francouzský operátor 
Orange vyšetřování potvrdil. 
„Pracovníci komise navštívili 

několik našich pracovišť. In-
spekce v našich kancelářích 
by mohla trvat několik dnů,“ 
uvedl mluvčí operátora. 

Vyšetřování potvrdila 
rovněž firma Deutsche Tele-
kom. Podle zdroje agentury 
Reuters je vyšetřována také 
španělská Telefónica. Ta je 
největším poskytovatelem te-
lekomunikačních služeb v Ev-
ropě a jedničkou je rovněž na 
trhu v Česku. Deutsche Tele-
kom je většinovým akcioná-
řem českého T-Mobilu. 

Pokud EK dojde k závěru, 
že některá firma porušuje 
pravidla hospodářské soutě-
že, může ji potrestat pokutou 
až do výše deseti procent je-
jích ročních tržeb.  >čtk

Jaroslav Bukovský | Praha

Spekulanti na růst cen ropy 
mají problém. Severoameric-
ká břidlicová naleziště by se 
podle Mezinárodní energe-
tické agentury (IEA) mohla 
v příštím roce postarat o nej-
vyšší nabídkový boom černé-
ho zlata ze zemí mimo OPEC 
za poslední dvě dekády. A síly 
nabídky a poptávky nebu-
dou stát na straně ropných 
býků ani v budoucnu. „Těžba 
z břidlic se v příštích letech 
stane významným faktorem 
tlačícím ceny ropy dolů,“ uvá-
dí Pavel Sobíšek z UniCredit. 

Břidlicová ložiska mohou 
obrátit závislost světa na tra-
dičních producentech ropy ze 
zemí OPEC. Agentura před-
pokládá, že karty na ropném 

Těžba z břidlic sníží zisky OPEC 

Moravia steel Deutschland 
dostala vysokou pokutu
Německý antimonopolní úřad 
udělil pokutu deset milionů eur 
ocelárenské společnosti Moravia 
Steel Deutschland (MSD), která 
je dceřinou firmou české Moravia 
Steel. Rozhodnutí úřadu není pra-
vomocné. Verdikt je výsledkem 

vyšetřování výrobců a dodavatelů 
oceli, kteří údajně dohodami 
mezi sebou porušili pravidla 
hospodářské soutěže na úkor 
Deutsche Bahn.

EuroChem postaví 
továrnu v usA 
Ruská společnost EuroChem 

plánuje investovat 1,5 miliardy 
dolarů do výstavby závodu ve 
Spojených státech. EuroChem 
patří mezi deset největších 
producentů minerálních hnojiv 
na světě a ovládá jej Andrej Mel-
ničenko, který je podle časopisu 
Forbes 56. nejbohatším mužem 
světa a šestým v Rusku.   >čtk
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na členů měnového výboru 
chce s omezením expanzivní 
politiky počkat do chvíle, 
kdy bude jasné, že americký 
pracovní trh je schopný růst 
i bez stimulů centrální banky. 
„Potřebujeme dosáhnout vý-
znamného zlepšení výhledu 
pro vývoj trhu práce v kon-
textu cenové stability,“ pro-
hlásil na záznamu šéf Fedu 
Ben Bernanke.

Tato rétorika pomohla pře-
devším drahým kovům. Zlato 
posilovalo o tři procenta a blí-
žilo se hranici 1300 dolarů 

za troyskou unci, platina po-
sílila více než o dvě procen-
ta a dostala se nad hranici  
1400 dolarů. Stříbro rostlo 
o 4,5 procenta.

Naopak razantním pokle-
sem na překvapivé zprávy re-
agoval americký dolar, který 
spadl na hladinu 1,3 dolaru 
za euro, vůči české koruně 
oslabil pod 20 korun. Stejně 
tak klesly výnosy amerických 
vládních dluhopisů. Výnos de-
setiletých amerických bondů 
klesl o deset bazických bodů 
na 2,57 procenta. 

Nekonvenční měnová poli-
tika Fedu, takzvané kvantita-
tivní uvolňování, nyní spočívá 
v nákupů vládních a na hypo-
téky navázaných dluhopisů 
v objemu 85 miliard dolarů 
měsíčně. Fed se tím snaží dr-
žet dole dlouhodobé úrokové 
sazby a tím motivovat domác-
nosti k dlouhodobým úvěrům 
na bydlení. Lití peněz do eko-
nomiky letos značně přispělo 
k růstu amerických akciových 
indexů na nové rekordy.

změníme strukturu. Microsoft po pěti letech 
přerozdělí svou firemní strukturu. Změny mají firmě pomoci 
rychleji inovovat a zaměřit se na přístroje a služby, řekl generální 
ředitel firmy Steve Ballmer. Podle něj je cílem jednotná strategie 
a organizace firmy podle vymezených funkcí. Po změnách bude 
Microsoft mít osm divizí.

trhu může nově rozdat již rok 
2014. Sám kartel ve středu 
připustil, že ztrácí podíl na 
trhu, za hlavní důvod pak 
označil právě nárůst těžby 
z břidlic. Poptávka po ropě 
ze zemí OPEC má v příštím 
roce klesnout o tři procenta 

na 29,4 milionu barelů denně,  
68 procent světové poptávky 
po ropě by tak měly pokrýt 
země mimo kartel. 

Soupiska ropných dovozců 
navíc asi brzy přijde o velké-
ho hráče. „Spojené státy by 
se díky břidlicové ropě mohly 
stát během několika let sobě-
stačné,“ uvádí Sobíšek. Jen 
za posledních osm let snížily 
svou závislost na dovozu ropy  
o 36 procent. „Břidlicová 
ložiska v USA již způsobila 
revoluci na trhu s plynem 
a nepřímo tím tlačí dolů cenu 
ostatních energií. Díky této 
revoluci se například drama-
ticky snížily ceny uhlí v Evro-
pě,“ uvádí Vít Jedlička z Co-
lossea. Nejznámější domácí 
obětí tohoto trendu zůstává 
těžařské memento NWR. 

Zásoby břidlicových 
ložisek ropy
  (v miliardách barelů)*

*Odhad 
Pramen Advanced Resources International

Rusko 75

USA 48

Čína 32

Argentina 27

Libye 26

Austrálie 18

ostatní 65

Fo
to

 p
ro

fi
m

ed
ia

.c
z 

Fo
to

 p
ro

fi
m

ed
ia

.c
z 



EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE NA KLÍČ
Mladá fronta a. s., divize Klientské titulyMladá fronta a. s., divize Klientské tituly

Divize Klientské tituly

Mladá fronta a. s., 

Mezi Vodami 1952/9, 

143 00 Praha 4 - Modřany 

Kontakt: +420 602 659 324, 

+420 725 162 162, 

+420 225 276 474 nebo 326

E-mail: svobodova@mf.cz,

kanerova@mf.cz 

www.mf.cz

DESIGN

FOTOPRODUKCE

DISTRIBUCE

VÝROBNÍ SERVIS

REDAKČNÍ SERVIS

INZERTNÍ 
SERVIS

ELEKTRONICKÁ 
MÉDIA

12/13

zahraničí�

inzerceA131010077

politika
čtk l Lucemburk 

L ucemburský premiér 
Jean-Claude Juncker 
se vyslovil pro před-

časné parlamentní volby, ale 
odstoupit nehodlá. Stalo se tak 
poté, co ho koaliční partneři 
nepodpořili ve věci skandálu 
kolem tajných služeb. Ještě ve 
středu prohlašoval, že druhý 
den podá demisi, svůj názor 
však během včerejška změnil. 
Také ministři jeho vlády by 
měli až do plánovaných pod-
zimních voleb zůstat ve svých 
stávajících funkcích. 

Mluvčí vlády Guy Schul-
ler prohlásil, že vláda demisi 
nepodala a je plně funkční. 
Pokud se potvrdí dohoda na 
podzimních předčasných 
volbách, Junckerova vlá-
da fakticky odstoupí až na 
podzim. Jako možný termín 
předčasných voleb se rýsuje 
20. říjen. 

„Do té doby zůstane vše 
při starém. Nebudeme od-
voláni, ani se nenecháme 
odvolat,“ prohlásila lucem-
burská ministryně hospodář-

Junckerův kabinet hodlá vládnout dál
Šéf lucemburské vlády po odhalení skandálu kolem tajných služeb navzdory slibům neodstoupil

Znovu�otevřená�bolest.�Desítky tisíc lidí se včera 
shromáždily v Bosně u památníku nedaleko Srebrenice, aby 
zavzpomínaly na oběti masakru, při němž zde před osmnácti lety 
bosenskosrbské jednotky povraždily několik tisíc bosenských 
Muslimů. Během vzpomínkové ceremonie bylo znovu pohřbeno 
409 nově identifikovaných obětí, jejichž těla byla objevena 
v několika masových hrobech.

KLDR�zrušila�svoji�
nabídku�Jižní�Koreji
Severní Korea včera stáhla 
nabídku na rozhovory s Jižní 
Koreou o obnovení schůzek 
rozdělených rodin a obnovení 
přeshraničních turistických 
zájezdů do severokorejského 
horského střediska. Rozho-
vory o obou těchto otázkách 
navrhla ve středu v rámci 
jednání o budoucnosti společ-
ného průmyslového komplexu 
Kesong.

V�Číně�našli�pět�tisíc�let�
staré�písmo
Zřejmě jeden z nejstarších 
dochovaných příkladů primi-
tivního písma na světě našli 

archeologové na východě Číny. 
Znaky na úlomcích dvou ka-
menných seker z lokality ležící 
nedaleko Šanghaje jsou podle 
expertů staré asi 5 tisíc let.

Brazilci�stávkovali�za�
lepší�pracovní�podmínky
Desetitisíce dělníků v celé 
Brazílii včera ustaly s prací při 
celostátní stávce, zorganizo-
vané největšími odborovými 
centrálami. Stávkující, kteří 
požadují zlepšení pracov-
ních podmínek i veřejných 
služeb, z části nebo úplně 
zablokovali 17 dálnic v sedmi 
z 26 států brazilské federace. 
Zavřely i některé školy a část 
nemocnic poskytovala pouze 
nejnutnější služby. >čtk

  krátce

Soud v Rusku odsoudil 
britského investora 
Moskva l Soud v Moskvě včera 
odsoudil v nepřítomnosti šéfa 
britského investičního fondu 
Hermitage Capital Williama 
Browdera na devět let za daňové 
úniky. Ze stejného zločinu byl 
uznán vinným i zesnulý auditor 
Sergej Magnitskij. Ten však ze-
mřel v roce 2009 ve vyšetřovací 
vazbě poté, co sám obvinil vy-
soce postavené ruské úředníky 
z okradení státního rozpočtu 
o miliardy rublů a jeho případ 
byl zastaven. Za jeho smrt 

dosud nebyl nikdo potrestán. 
Podle ochránců lidských práv 
ho nejspíš ubili dozorci v cele. 
„Dnešní verdikt vejde do dějin 
jako jeden z nejostudnějších 
okamžiků v Rusku od vlády Jo-
sifa Stalina,“ reagoval William 
Browder. „Nejhorší na tomto 
rozsudku je škodolibá bolest, 
kterou ruská vláda způsobuje 
truchlící rodině muže, který byl 
zabit kvůli tomu, že se postavil 
zkorumpovanému kabinetu 
a policejní zvůli,“ dodal. >čtk

Berlín l Okolo 10 tisíc Čechů si 
našlo práci v Německu poté, co 
západní soused přede dvěma 
roky odstranil všechny zbýva-
jící bariéry pro zaměstnávání 
lidí z osmi nových členských 
států Evropské unie. Vyplývá 
to z údajů Spolkového úřadu 
práce. Celkově se počet pracov-
níků ze zemí unijních nováčků 
v Německu od 1. května 2011 
zvýšil o zhruba 175 tisíc. Toto 
číslo tak zůstává za původními 
očekáváními a dokládá varo-
vání odborníků, že Němci svůj 
pracovní trh, potýkající se s ne-
dostatkem kvalifikovaných sil, 
otevřeli pozdě. 

Podle statistik Spolkového 
úřadu práce bylo v Německu 
zaměstnáno na konci loňské-
ho roku 27 tisíc Čechů, před 
úplnou liberalizací pracovního 
trhu jich bylo necelých 18 tisíc. 
Po Polácích a Maďarech tvo-
ří třetí nejpočetnější skupinu 
zaměstnanců ze zemí, které do 
EU vstoupily v roce 2004. 

„Pracovní migraci do Ně-
mecka představují především 
příchody pracovníků z Polska, 
Maďarska, Česka a dalších stá-
tů východní Evropy. To se teď 
trochu přehlíží. Nyní se hodně 
mluví o Španělsku, Itálii nebo 
Portugalsku, ale čísla jsou mno-
hem větší u sousedních výcho-
doevropských států, aniž by to 
vyvolávalo nějaké diskuze nebo 
problémy,“ uvedl člen vedení 
Německé průmyslové a obchod-
ní komory Achim Dercks. 

V Německu pracuje 27 tisíc Čechů

Podle údajů Spolkového 
úřadu práce mělo k letošní-
mu dubnu v Německu zaměst-
nání přes 400 tisíc občanů 
států, které do EU vstoupily 
v roce 2004, a přes 142 tisíc 
Rumunů a Bulharů, kteří se 
připojili k evropskému bloku 
o tři roky později. Vůči jejich 

zaměstnávání ale Německo 
stále uplatňuje některé práv-
ní překážky, jako to sedm let 
činilo v případě Česka a spol. 
Lidí z krizí postižených jiho-
evropských zemí pracovalo 
v Německu ve stejném období 
téměř 483 tisíc. 

„Otevření bylo dobré, ale 
přišlo moc pozdě, na což jsme 
dlouho upozorňovali,“ tvrdí 
Dercks. Nejvíce se nedostává 
zdravotnického a pečovatel-
ského personálu, pracovníků 
v technických oborech, hotel-
nictví a gastronomii nebo řidičů 
nákladních aut.

S nedostatkem zájemců boju-
jí v Německu také učňovské pro-
fese. Poptávka po učňovských 
oborech mezi Němci upadá, 
a to hlavně na bývalém komu-
nistickém východě země, kde 
za posledních deset let klesla 
zhruba o 50 procent. >čtk

Němcům se nedostává hlavně zdravotnického 
a pečovatelského personálu či technických pracovníkůství Etienne Schneiderová. 

Podle agentury DPA hodlá 
křesťanský demokrat Junc-
ker i v předčasných volbách 
znovu kandidovat.

Poslanci ve středu na za-
sedání parlamentu Junckera 
obvinili, že nedokázal zame-
zit zneužívání moci ze stra-
ny zpravodajských služeb. 

Nepodpořili ho ani koaliční 
socialisté. Lucemburské 
zpravodajské služby čelí od 
loňska obvinění, že sbíraly in-
formace o obyvatelích a pod-

nicích a zpronevěřovaly státní 
peníze, například tím, že v le-
tech 2004 až 2009 prodávaly 
luxusní vozy, které předtím 
nakupovaly za snížené ceny.

Vše�je�jinak. 
Premiér Juncker 
se nejprve před 
poslanci dvě hodiny 
tvrdě obhajoval 
a pochybení 
odmítal, poté 
oznámil, že 
odstoupí, nakonec 
však svůj postoj 
přehodnotil a chce 
vládnout až do 
předčasných voleb
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Káhira l Spojené státy dodají 
Egyptu čtyři stíhačky F-16 bez 
ohledu na to, že v zemi došlo 
v uplynulých dnech k výměně 
vedení. Uvedla to britská BBC 
s odvoláním na nejmenované-
ho amerického vysoce posta-
veného činitele. Washington 
nyní stále vyhodnocuje svr-
žení prezidenta Muhammada 
Mursího z minulého týdne. 
Jestliže dospěje k názoru, že 
šlo o státní převrat, okamžitě 
bude zastavena hospodářská 
pomoc, kterou Egyptu posky-
tuje. 

Čtyři stíhací letouny F-16 
Káhira dostane v několika 
příštích týdnech. Jsou součástí 
již odsouhlasené větší zakázky 
celkem 20 letadel, z nichž osm 
již Egypťané dostali v lednu. 
Zbývajících osm strojů by pak 
mělo být do země dodáno do 
konce tohoto roku. 

Mluvčí Bílého domu Jay 
Carney v pondělí řekl, že 
Washington si vezme dosta-
tečný čas na rozmyšlenou, 
zda má Mursího svržení 
vnímat jako státní převrat. 
„Není ale v našem zájmu dě-
lat překotné změny v našich 
asistenčních programech,“ 
dodal s odkazem na finanční 
pomoc Egypťanům. Ameri-
čané každoročně poskytují 
Egyptu až 1,3 miliardy dolarů 
(26,3 miliardy korun). 

Egyptská armáda minulou 
středu ukončila roční vládu 
islamistů, která podle ní de-
stabilizovala zemi a vyvolávala 
stále silnější odpor opozice. 
Ministr obrany Abdal Fatah 
Sisi tehdy ve večerním pro-
jevu oznámil, že prezident 
Muhammad Mursí nenaplnil 
očekávání národa a byl zba-
ven funkce. Pravomoci hlavy 

USA dodají Egyptu stíhačky bez 
ohledu na svržení prezidenta 

státu pak přešly dočasně na 
předsedu ústavního soudu 
Adlího Mansúra. Sestavením 
vlády byl tento týden pověřen 
bývalý ministr financí Házim 
Bibláví. >čtk

Egyptské�zásoby�
obilí�se�tenčí
O stavu egyptské ekonomi-
ky svědčí mimo jiné i fakt, 
že v zemi jsou zásoby obilí 
na méně než dva měsíce. 
Upozornil na to člen býva-
lé Mursího vlády. K pádu 
kabinetu přispěly i velké 
problémy s dodávkami 
pohonných hmot, které 
jsou nezbytné nejen pro 
dopravu, ale i generátory 
elektřiny či provoz umělé-
ho zavlažování. 

Za�prací. V Německu pracují především Poláci, Maďaři a Češi



páteční rozhovor 

Eva Ješutová: Momentálně 
máme přes milion hodin 
digitalizovaných zvuků

Pokračování na str. 16

A rchiv Českého rozhlasu vynese čas od času 
na světlo záznamy, o nichž si odborníci 
léta myslí, že už jsou definitivně ztracené. 

Před lety se tak rozhlasu podařilo nalézt záznam 
hlasu spisovatele Karla Čapka a dirigenta Václava 
Talicha i záznamy z procesů v padesátých letech. 
Naopak se stále nedaří najít záznam hlasu autora 
Mužů v ofsajdu Karla Poláčka. „Stále také nemáme 
originální pásky z procesu s Rudolfem Slánským 
(bývalý generální tajemník KSČ odsouzený v roce 
1953 na smrt – pozn. aut.), ale víme, že někde musí 
být,“ říká šéfka archivních a programových fondů 
veřejnoprávního rozhlasu Eva Ješutová.

Dušan Kütner | Praha

E15: K hlavním úkolům vašeho 
oddělení patří dohled na převod ar-
chivních i současných záznamů ČRo 
do digitální podoby. Před lety jste 
odhadli, že digitalizace potrvá asi 
dvacet let a náklady budou zhruba 
200 milionů. Změnilo se něco?

Změnilo. Tehdy jsme počítali, že 
digitalizace zvukových fondů usku-
tečníme ve spolupráci s externí fir-
mou. Na to byly také vyčísleny náklady 
i čas. Od loňského roku jsme ale za-
čali digitalizovat pouze vlastními ka-
pacitami. Tím se tempo pochopitelně 
zpomalilo. Pomaleji to jde i proto, že 
externí firma digitalizovala souběžně 
na několika pracovištích. My máme 
jen tři, maximálně čtyři, která se dají 
pro digitalizaci plně využít. Navíc se 
připravují další projekty, ve kterých je 

archiv zainteresován včetně jeho tech-
niků. Takže i tím se digitalizace dostává 
trochu na druhou kolej. Uklidňuje nás 
jen to, že byly digitalizovány nejohro-
ženější nosiče, což jsou zvukové pásky. 
Máme například gramofonové desky 
i 90 let staré a záznam na nich je stále 
perfektní, maximálně trochu praská. 
U nich tedy není takové riziko ztráty 
dokumentu.

E15: Které projekty dostávají před-
nost?

Například projekt internetového 
Rádia Retro k letošnímu 90. výročí 
rozhlasu. Na rozhlasové webové strán-
ky „90 let s vámi“ archiv dodal nejen 
řadu zvukových záznamů, ale i písem-
né dokumenty či fotografie. Opravdu 
velký ohlas měl čtyřiadvacetihodinový 
blok pořadů vysílaných právě z archivu. 
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Klíčová místa rezortu 
jsou ve stavu, kdy při 
vypětí všech sil jsou 
schopna plnit své úkoly, 
ale je to krajně křehké 
a krajně neefektivní,
řekl nastupující ministr práce 
a sociálních věcí 
František Koníček | str. 3

M inistři vybraní pre-
miérem Rusnokem 
do prezidentské 

vlády přebírají úřady. Pro-
jekt Miloše Zemana běží jak 
po drátkách. Laik žasne, od-
borník se diví. Ten první nad 
tím, jak „elegantně“ a snad-
no odstavila hradní kance-
lář od moci politické strany, 
ten druhý nad výroky hlavy 
státu, která pojem ústavní 
zvyklosti veřejně označila 
za naprosto idiotský. S tím, 

Á, bé, cé, dé, Ištvan přede
že prezident má svaté právo 
ústavní zvyklosti měnit. Pro-
tože kdyby to opravdu byly 
ústavní zvyklosti, tak by pod-
le něho byly nějakým způ-
sobem zakotveny v ústavě. 
Dokonalá konstrukce, pěkný 
námět na debatu ústavních 
právníků. To ale ponechme 
stranou. 

Kardinální otázka součas-
ných dní zní poněkud jinak. Je 
to opravdu Zeman, který drží 
na provázku politiky a hraje 
s nimi na politickém jevišti 
pimprlové divadlo? Naše od-
pověď zní – jen dílem.

Protizemanovská obrana 
části politických frakcí, tedy 
bývalé vládní koalice, která si 
jako novou premiérku vybra-

la Miroslavu Němcovou, stojí 
na deklarované parlamentní 
většině sta a jednoho hlasu. 
Deklarace a skutečnost se 
k sobě ovšem mají jako teorie 
a praxe. Pomiňme, že v případě 
trojkoalice je soudržnost velmi 
nejistá. 

Jisté je, že člověk, na němž 
skutečně závisí, zda a v jakém 
momentu budou mít ODS, 
TOP 09 a LIDEM opravdu 
většinu, nemá s dolní komorou 
parlamentu vůbec nic společ-
ného. Je to olomoucký vrch-
ní státní zástupce Ivo Ištvan. 
Stojedničkovou většinu může 
rozcupovat v cuku letu. Stačí, 
aby sněmovna zbavila imuni-
ty expremiéra Nečase. Vazba, 
obrazně řečeno, je hned za 

rohem, a jaká pak byla stojed-
nička?

Politickou scénu momentál-
ně víc než prezident ovládají 
státní zástupci. Poslanci sice 
žalobcům dvakrát nevěří, ještě 
víc ale váhají, zda se jim mají 
otevřeně postavit. Zda si trouf-
nou, se možná dozvíme příští 
týden. Pokud ovšem vedení sně-
movny na pořad schůze zařadí 
hlasování o vydání Nečase. 

I kdyby se to ale nestalo, je 
jasné, že ten, kdo nyní nejvíc 
ovlivňuje konkrétní politické 
dění, je opravdu Ištvan. Dokud 
platí, byť nepravomocně, že po-
litické dohody jsou trestnou 
činností, chuť poslanců rozpus-
tit dolní komoru parlamentu, 
a tím se o rok dříve dobrovolně 

zříci imunity, bude minimál-
ní. Přitom je to jediná účinná 
zbraň proti prezidentovi.

Přesvědčení velké většiny 
poslanců, že by tak jen povzbu-
dili apetit státních zástupců, 
má logiku. Do sítí se zatím 
chytili ti, kdo údajné úplatky 
dojednávali, a ti, kdo je údaj-
ně přijali. Zbývá doříct, kdo 
nabízel. Menu je poměrně 
rozsáhlé, slovo může padnout 
na každého jednoho, ale třeba 
i na všechny ministry bývalé 
Nečasovy vlády, na vedení či 
členy poslaneckých klubů vlád-
ní koalice. Telefonní seznam 
bývalé šéfky kabinetu bývalého 
předsedy vlády byl určitě ob-
sáhlý. Takže: A, B, C, D... Teď  
si myslím N.

Jana 
Havligerová
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páteční rozhovor 

Dokončení ze str. 15

Chystáme také další věci k nadcháze-
jícímu půlkulatému výročí srpnové 
okupace Československa.

E15: Co vše je nyní v rozhlase digita-
lizováno?

Máme digitalizovanou podstatnou 
část zvukových dokumentů. Z nich nám 
zbývají už převážně jen gramodesky, 
matrice, datové nosiče a dílčí fondy. 
Nyní je to ale nekonečný proces, proto-
že zároveň neustále přibývají další zvu-
kové pásy z různých zdrojů. Soukrom-
níci či instituce, jak postupně vyklízejí 
prostory, nacházejí nejrůznější věci. Ti 
odpovědnější je nevyhodí, ale obracejí 
se na nás a my je pak zpracováváme. 
Další neustálý zdroj pro digitalizování 
je zvuková sbírka Národního archivu, 
protože s nimi již několik let spolupra-
cujeme a zajišťujeme pro něj přepisy.

E15: Kolik hodin digitalizovaných zá-
znamů nyní rozhlas má?

To nejsou žádná stabilní čísla, stále se 
mění. Začínali jsme zhruba s 380 tisíci 
hodinami. Od roku 2003 se ale digitálně 
ukládá i vysílání celoplošných stanic 
a postupně k tomu přibývají i stanice 
další. To představuje každý den čtyři-
advacetihodinové vysílání krát počet 
stanic. Současný stav tak činí zhruba 
milion 37 tisíc hodin digitalizovaných 
zvukových záznamů. K tomu je nutné 
přičíst šest a půl milionu stránek digi-
talizovaného textu. 

E15: Kolik z toho tvoří skutečně his-
torické věci před rokem 1989?

To bude více než polovina, tak 
60 procent. Nyní se ten poměr vyrov-
nává, protože zhruba do roku 1990 se 
archivovalo výběrově. V osmdesátých 
letech to bylo jen asi pět až deset pro-
cent z denní produkce, zatímco nyní se 
digitalizuje sto procent denní produk-
ce. Postupně tedy začnou převažovat 
aktuální dokumenty. Nicméně archiv 
zůstane archivem a i v současnosti se 
do archivních fondů zařazují doku-
menty výběrově. Nyní je to více než 
v osmdesátých letech, asi kolem pat-
nácti procent, protože se zařazují celé 
řady či cykly, například Česko, země 
neznámá a další.

si proto nechali, ale originální pásky 
nemáme.

E15: Z jaké doby pocházejí nejstarší 
záznamy v archivu ČRo?

Ty nejstarší jsou z konce 19. století, 
ale ty nejsou pochopitelně rozhlasové 
provenience. Natáčely se tehdy na fo-
nografické válečky a podobné nosiče. 
Rozhlasové záznamy se datují od druhé 
poloviny dvacátých let, to byly první 
gramodesky Radiožurnálu. Zvukové 
pásky se začaly používat až za války, 
zavedli je do rozhlasu Němci a byl to 
tehdy výrazný pokrok. Pásky se pak 
využívaly do devadesátých let, kdy se 
přešlo na novější typy nosičů, tedy kom-
paktní disky, datové kazety, minidisky, 
jednu dobu se používaly i videokazety 
Beta či VHS.

E15: Co považujete za nejcennější 
součást archivu?

Zejména historickou sbírku doku-
mentů do roku 1945. Jako nejcennější 
vidím to, co je rozhlasové provenience. 
To, co bylo získáno z komerčních nosi-
čů, gramodesek nebo zvukových fólií, 
se může nacházet i jinde, ale rozhlasové 
záležitosti jsou jen tady v rozhlase. Zmí-
nila bych například originální nahrávky 
z Pražského povstání, které byly nyní 
uznány za archivní kulturní památku. 
Jsou to nahrávky z 5. až 9. května 1945 
dokreslující atmosféru povstání. Pak 
máme pochopitelně projevy prvorepub-
likových prezidentů a dalších politiků, 
to má také svou hodnotu. Na nejstarších 
záznamech je ale i řada kulturních či 
vědeckých osobností. Také máme celý 
fond Hovorů z Lán s Václavem Havlem. 

K nim nyní přibude i Miloš Zeman, 
ačkoli jich bude výrazně méně, u něj 
to bude jednou za tři měsíce.

E15: V minulosti jste ve svém archivu 
objevili například rukopis Karla Čapka 
či záznam hlasu Václava Talicha a spi-
sovatele Jana Čepa. Máte nějaký objev 
z poslední doby?

Máme, ale zatím o něm nechceme 
mluvit. Zatím je to předčasné, protože 
jsme ve fázi zpracování. Jinak se ale 
v posledních letech objevily v Národním 
archivu další originální pásky k proce-
sům v padesátých letech. Snažíme se je 
ostatně intenzivně vyhledávat. Nemáme 
ale například originální pásky z procesu 
se Slánským, ale víme, že někde musí 
být. Záznam existuje, ale není v rozhla-
se. Zřejmě jej mají americké archivy, ale 

ty by nám to prodaly minutu za 35 do-
larů, což si nemůžeme dovolit.

E15: Rozhlas ale přece proces se 
Slánským natáčel, tak proč originální 
pásy nemá?

Natáčel a vysílal. Kdysi jsem se do-
pátrala technika, který u natáčení byl. 
Říkal, že tehdy byli hlídáni lidmi z mi-
nisterstva vnitra. Když proces natočili 
a odvysílali, převezli je přímo na vnit-
ro, kde proces sestříhali. Ale nahrané 
pásky už do ruky nedostali, zůstaly na 
vnitru a někde to skončilo. Takže zrov-
na proces se Slánským nemáme, i když 
další procesy ano. Máme ale několik 
tipů, kde to může být. Neví se o tom 
jen proto, že dotyčné archivy nemají 
příslušnou dobovou techniku a vůbec 
nemusí vědět, co na těch páskách je. 

Zejména pokud nejsou dostatečně 
označeny. Velkým úspěchem také bylo, 
že se nám před třemi roky po dvaceti 
letech jednání podařilo dotáhnout do 
konce delimitaci fondu BBC z druhé 
světové války z archivu ministerstva 
zahraničí k nám do rozhlasu. Jsou to 
zejména gramodesky s vysíláním BBC 
z Londýna z druhé světové války včet-
ně projevů členů české exilové vlády 
a pořadů vysílaných do Česka. Jejich 
součástí byly i rozhovory s českými letci 
RAF, popisy válečné situace, hlášení 
z bojiště a další.

E15: Kde byly záznamy pořadů BBC 
z války do té doby uloženy?

Hned po válce BBC záznamy předala 
ministerstvu zahraničí s tím, že mají 
přijít do rozhlasu. V archivu minister-

stva zahraničí se to ale založilo a jednat 
o předání k nám se začalo až někdy na 
konci osmdesátých let. Vždy, když už 
to bylo připraveno k předání, změnil 
se ministr a přišel zákaz přemisťovat 
jakýkoli majetek včetně archivu. Proto 
to dosud vždy zkrachovalo. Před třemi 
lety se to ale konečně podařilo.

E15: Jsou nějaké záznamy či přímo 
pásky, které jsou definitivně ztracené?

To se nedá říct. Dlouho jsme měli 
za ztracené pásky z procesu se Slán-
ským. Přitom já to slyšela jako student-
ka z pásky, takže musí existovat, ale 
v rozhlase nejsou. Také záznamy z roku 
1968 se za normalizace částečně sma-
zaly nebo byly ztracené. Víme to pro-
to, že někteří redaktoři si po vyhození 
z rozhlasu za normalizace stěžovala, že 
nové vedení nechalo zničit jejich dva-
cetiletou práci. Troufnu si ale říct, že 
nakonec se nám 80 až 90 procent věcí 
vrátilo. Ne třeba v příliš dobré kvalitě, 
protože za předchozího režimu byly 
záznamy schovávány po sklepech, pů-
dách, ve studních, aby nebyly objeveny. 
Léta se ale například pídíme po hlasu 
Karla Poláčka, i když se může objevit 
stejně, jako jsme objevili záznam s hla-
sem Jana Čepa. Problém je, že tito lidé 
dost neradi mluvili, včetně například 
Karla Čapka. Ono stačí, aby byl záznam 
špatně popsán, a technik nepozná, co 
na záznamu je. Takže když se něco ta-
kového objeví, je to často i dílo náhody. 
V tomhle by nám mohlo pomoci to, že 
spolupracujeme s Technickou univerzi-
tou v Liberci, která vyvíjí program pro 
přepis hlasového záznamu do textu.

E15: Přispívá do archivu ČRo také 
veřejnost?

Úžasným zdrojem jsou dárci. Přichá-
zejí k nám nejen s gramodeskami, které 
nechtějí vyhodit, ale i s páskami, které 
si nahráli z rozhlasu. Asi tak z 90 až 
95 procent je to pro nás bezcenné. Zby-
tek jsou však perly, zejména když mají 
navíc přijatelnou kvalitu. Před třemi 
lety jsme například dostali e-mail od 
člověka z Moravy, že koupil magneto-
fonový pásek a domnívá se, že je přímo 
z rozhlasu. Na své náklady dokonce 
přijel až k nám do Prahy a pásek přivezl. 
Byl to skutečně náš originální rozhlaso-
vý pásek z šedesátých let s rozhlasovou 
hrou, kterou už jsme v archivu opravdu 
neměli. Lidí, kteří mají k rozhlasu a rá-
diu vztah, je naštěstí stále dost.

Úžasným zdrojem jsou dárci. Přicházejí 
k nám nejen s gramodeskami, které 
nechtějí vyhodit, ale i s páskami, které 
si nahráli z rozhlasu. Asi tak z 90 až 
95 procent je to pro nás bezcenné. 
Zbytek jsou však perly

Eva Ješutová (56)
Absolventka historie-archivnictví 
FF UK Praha, do Českého rozhlasu 
nastoupila hned po ukončení studií 
v roce 1981. Od roku 1987 je vedou-
cí archivu rozhlasu, od roku 1995 
vedoucí Archivních a programových 
fondů ČRo, pod které patří archiv, 
fonotéka, gramoarchiv, hlavní kata-
log a knihovna.

E15: Součástí archivu je i sbírka 
150 tisíc gramofonových desek. Z ja-
kých zdrojů pochází?

Z různých. Část z toho jsou takzvané 
„radiožurnálky“, které pořizoval roz-
hlas ve dvacátých a třicátých letech. 
Další velká část je takzvaný „kořistní“ 
fond Říšského rozhlasu, který po válce 
zůstal v Praze. To je poměrně velká část, 
v níž jsou kromě desek i jejich matrice. 
Pak jsou to další nejrůznější sbírky. Po 
válce také rozhlas začal soustřeďovat 
veškerou tuzemskou produkci a do-
stával desky ze Supraphonu, Pantonu 
a dalších vydavatelství. 

E15: Přibyla nějaká větší sbírka po 
revoluci?

Posledním velkým přírůstkem byl 
v devadesátých letech fond Lyry Pra-
gensis, i když mírně probraný. Unikáty, 
jako první alba Beatles či jazzové desky, 
z toho někdo ukradl. Koupili jsme to 
tehdy již bez těchto unikátů a byli jsme 
docela zklamaní, i když spousta cenných 
desek tam zůstala. Cenným příspěvkem 
do sbírky gramodesek byla také Preisso-
va sbírka čítající zhruba dva tisíce desek. 
Sbírka je konfiskátem po řediteli Živno-
banky Jaroslavu Preissovi. Původně ji 
zabavilo ministerstvo vnitra a až někdy 
v roce 1964 ji archivní správa předala 
archivu tehdejšího Československého 
rozhlasu. Je to ovšem chabá náplast 
na to, co ministerstvo vnitra zabavilo 
naopak rozhlasu a nikdy nevrátilo. Víme 
o řadě věcí, které jsou nyní například 
v Národním archivu, a ne u nás.

E15: Co například?
Třeba zvukové pásy z padesátých 

a šedesátých let týkající se politiky, na-
příklad věci kolem procesu s Rudolfem 
Slánským. Také podstatná část nahrá-
vek z roku 1968 byla zabavena a skon-
čila v Národním archivu, z něhož se 
část po vzniku Archivu bezpečnostních 
složek stěhovala tam. Originální pásky 
nám přímo nevrátili, ale máme alespoň 
záznamy z nich. Národní archiv a Ar-
chiv bezpečnostních složek totiž nemají 
dostatečnou techniku na zpracování 
všech zvukových záznamů. Proto se na 
nás obracejí, abychom jim to převedli 
na médium, které umějí použít, tedy 
nyní na kompaktní disky. Kopie jsme 
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Všude samá krev

„N eviděl jsem nic.“
Paul Hjelm si 

upřímně a zhlu-
boka vzdychl.

„Takže vy jste nic neviděl?“
Pokusil se zachytit mladí-

kův pohled, ale ten jen dál tvr-
došíjně upíral oči k podlaze.

Tvrdošíjně? Kdy naposledy 
použil slovo „tvrdošíjně“? Po-
užil ho už vůbec někdy?

Připadal si starý.
„Zkusme to znovu,“ nasadil 

Hjelm rozumný tón. „Přesto-
že za vašimi zády naplno pro-
pukla rvačka, vy jste neviděl 
zhola nic. Je to tak?“

Mlčení.
Hjelm si znovu povzdychl. 

Přenesl váhu z kloubů spočí-
vajících na desce výslechové-
ho stolu, narovnal se a podíval 
se na kolegyni opřenou o po-
nurou cementovou omítku.

Jejich pohledy se setkaly 
a on si uvědomil ambivalent-
nost tohoto okamžiku. Na jed-
né straně přeložení k útvaru 
pro násilnou trestnou činnost 
u Stockholmské policie, okr-
sek City, a s ním bezútěšná 

řada případů každodenního 
násilí. Na druhé straně návrat 
jeho oblíbené kolegyně Kers-
tin Holmové do Stockholmu.

A první věc, kterou po 
svém opětovném shledání 
dvojice musela řešit, byla… 
hospodská rvačka.

Paul Hjelm si vzdychl ješ-
tě jednou a obrátil pozornost 
zpět ke vzdornému svědkovi:

„To jste se ani jednou je-
dinkrát neohlédl?“

Při této otázce se mladík 
sám pro sebe chabě usmál ne-
duživým úsměvem.

„Ani jedinkrát,“ odpově-
děl.

„Proč?“
Poprvé mladíkovy oči po-

hlédly do jeho. Jasně modré. 
Byla v nich trochu nečekaná 
ostrost, jako kdyby mu na 
rtech visela jiná slova, než 
která vyšla z úst:

„Protože jsem si četl.“
Paul Hjelm na něj vyvalil 

oči.
„Hammarby zrovna ode-

hraje domácí zápas proti 
Kalmaru, dosáhne remízy 2:2, 

čímž si v první lize definitivně 
pojistí poslední místo, a vy 
sedíte v klubové hospodě Ba-
jen Fans a čtete si? Kvarnen, 
narvaný k prasknutí, jenom 
vře frustrovanými fanoušky 
Hammarby a náš dvacetiletý 
Per Karlsson si tu sedí, sám, 
nad knihou? Nanejvýš pozo-
ruhodná volba místa ke čtení, 
to vám povím.“

Per Karlsson se znovu 
usmál, stejným jemným 
úsměvem jakoby pro sebe.

„Když jsem přišel, byl tam 
klid.“

Hjelm si odsunul židli 
a hlučně na ni dosedl.

„Tohle je opravdu nesmírně 
zajímavé,“ poznamenal. „Jaká 
to kniha mohla vaši pozornost 
upoutat natolik, abyste doká-
zal ignorovat nejen ten povyk 
a tlačenici kolem, nýbrž do-
konce i rvačku, při níž utržil 
jeden muž ránu půllitrem do 
hlavy, která ho zabila.“

„Zabila?“
„Ano, zabila. Na místě vy-

krvácel. Prásk, a bylo to. Za 
dvacet vteřin ztratil dva litry 

krve. Jen z něj stříkala. Všech-
ny cévy dokořán. Jmenoval se 
Anders Lundström, pocházel 
z Kalmaru a z jakéhosi nevy-
světlitelného důvodu zablou-
dil do hospody Kvarnen, což 
se pro fanouška konkurenční-
ho týmu limitně blíží návště-
vě v pekle. A ano: fanoušci 
z Bajen Fans ho skutečně 
připravili o život. Půllitrem. 
A z toho vy jste neviděl nic, 
protože jste se začetl do knihy 
– kterépak? Víte, že by mě to 
vážně zajímalo?“

Na Pera Karlssona jeho 
slova zapůsobila.

„Tu neznáte…“ zamumlal.
„Try me,“ vyzval ho Paul 

Hjelm newyorským přízvu-
kem.

Poprvé od chvíle, kdy Per 
Karlsson vkročil do výsle-
chové místnosti, se Kerstin 
Holmová pohnula. Neslyšně 
přikročila ke stolu a zaujala 
místo vedle Hjelma.

„Tady kolega má o literatu-
ře větší přehled, než tušíte,“ 
ozvala se. „Když jsme se viděli 
naposledy, to už je skoro před 

rokem, četl jsi… myslím, že 
Kafku?“

„K.,“ odpověděl mnoho-
značně Paul Hjelm.

Kerstin Holm se krátce, 
trochu hořce zasmála.

„K.,“ potvrdila i ona 
s newyorským přízvukem. 
„So try him.“

Mladík působil zaskočeně. 
Černé oblečení zakrývající 
téměř celé tělo, uprostřed 
léta. Rozevláté, neučesané 
plavé vlasy. Intelektuál in spe? 
A přesto ne. Těkající, jakoby 
raněný pohled. Úsměvy pro 
sebe. Rozhodně žádný univer-
zitní student. Možná opravdu 
jen mladý muž, který čte pro-
to, aby se vzdělával.

Kuriozita.
„Ovidius,“ ozvala se kurio-

zita. „Proměny.“
Paul Hjelm se rozesmál na 

celé kolo. Nechtěně. Vysmívat 
se Perovi Karlssonovi bylo to 
poslední, co měl v úmyslu. 
A přesto to tak dopadlo. Do-
padalo to takhle čím dál čas-
těji.

Příznaky zahořklosti.

Tvrdošíjné.
Hjelm pocítil krátké zhnu-

sení sám sebou, které ho na-
štěstí zase velmi rychle pře-
šlo.

Kerstin Holmová převzala 
iniciativu: „K jedné takové 
proměně tu došlo. V případě 
Anderse Lundströma, půvo-
dem z Kalmaru. Byla to pro-
měna na slovo vzatá. Proměna 
proměn. Která z Ovidiových 
metamorfóz by se na osud 
Anderse Lundströma hodila, 
Paule? Orfeova?“

„Rozhodně,“ odpověděl 
pomalu Hjelm. „Orfeova, kte-
rého thrácké Bakchantky roz-
trhají na kusy.“

Per Karlsson na ně zíral 
v náhlém silném pohnutí mys-
li.

„Ne,“ protestoval. „Ne, Or-
feova ne.“

Hjelm a Holmová se na 
sebe trochu překvapeně po-
dívali.

„No,“ ozval se nakonec 
Hjelm. „Víme tedy, že ten váš 
pokus s ‚neviděl jsem nic‘ je 
lež. Tím pádem naše situace 
prodělává také jednu pro-
měnu. Teď nám, Pere, pověz-
te od začátku, co jste viděl. 
Vezmeme to jako standardní 
výslech. Takže, jmenujete se 
Per Karlsson, narozen dva-
náctého dubna, sedmdesát 
devět v Danderydu, bydliště: 
Aspudden, nezaměstnaný se 
základním vzděláním. Sou-
hlasí?“

„Ano,“ odpověděl tiše Per 
Karlsson.

„Je dvacátého čtvrtého 
června, osm hodin, třináct 
minut. Povězte nám vše, co 
jste viděl v restauraci Kvar-
nen v ulici Tjärhovsgatan 
v jednadvacet hodin, čtyřicet 
dva minut, dvacátého třetího 
června, tedy včera večer.“

Per Karlsson vypadal po-
bledle. Upřeně se díval na 
desku stolu a prsty jeho rukou 
si nervózně pohrávaly.

„Nahráváte to?“ zeptal se.
„Všechno se nahrává už od 

chvíle, kdy jste vešel do dveří. 
Tudíž i tohle.“

„Aha. No, když jsem do-
razil do Kvarnenu, tak tam 
moc lidí nebylo. Neměl jsem 
ponětí o tom, že se večer hra-
je zápas, protože to bych tam 
býval nechodil. Nic se nedělo 
a já si četl. Pak dorazili první 
fanoušci. Přišli těsně po devá-
té a lokál se začal plnit. Snažil 
jsem se dál číst. Docela to šlo. 
Umím se dobře soustředit. 
Seděl jsem kousek stranou, 
zády k baru. Skoro až u okna, 
takže jsem toho víc slyšel, než 

viděl. Ale samozřejmě že jsem 
se tu a tam ohlédl.“

„Proč jste uvedl, že jste nic 
neviděl?“ zeptala se Kerstin 
Holmová.

„Copak je to dnes už běžná 
praxe, že má člověk při rozho-
voru s policií automaticky od-
povědět ‚neviděl jsem nic?‘ To 
už jsme dospěli tak daleko?“ 
připojil se Paul Hjelm.

„Je to alespoň ta nejčastější 
odpověď, kterou slyšíme.“

„Mám pokračovat?“ zeptal 
se zmateně Per Karlsson.

„Samozřejmě,“ odpověděli 
sborem Hjelm a Holmová.

Slavná komická dvojka 
Jalm a Halm, jak je překřtili 
při jejich misi v Americe.

„Skupinka asi šesti sedmi 
fanoušků z Bajen Fans za-
slechla, že jiná skupinka mluví 
smålandským dialektem. Obě 
skupinky stály u baru. Bajenští 
se do nich začali navážet. Ti ze 
Smålandu tvrdili, že bydlí ve 
Stockholmu a fandí Hammar-
by. Bylo slyšet, že mají nahná-
no. A že lžou. Poznali to i ba-
jenští. Jejich agresivita rostla. 
Dvěma Smålanďanům se 
podařilo vytratit. Dva zůstali. 
Atmosféra najednou zhoustla. 
Objevilo se pár dalších z Bajen 
Fans a snažili se ty svoje od-
táhnout. Pravděpodobně jim 
bylo jasné, k čemu se schyluje. 
Skončilo to tím, že se jeden ze 
smålandských pokusil utéct 
a strčil do jednoho z Bajen 
Fans, až upadl. V tu chvíli tři 
z té bandy přitlačili toho kluka 
k baru a ten, co upadl, se zve-
dl, popadl půllitr a vší silou ho 
s ním praštil po hlavě.“

„Viděl jste ho?“
„Popravdě řečeno ne. Něco 

jsem zahlédl, tu a tam. Rych-
lá ohlédnutí. Otočil jsem se, 
až když jsem uslyšel tu ránu. 
Příšerný zvuk. Vlastně to 
neznělo, jako když se tříští 
sklenice. Předpokládám, že 
to, co jsem slyšel, byla jeho 
hlava. Panebože, ta lebka, 
cévy. Ohlédl jsem se přes-
ně v okamžiku, kdy sklenice 
dopadla. Najednou jako by 
se kolem něj utvořil prázdný 
kruh. Držel si rukama hla-
vu a krev se jen řinula, mezi 
prsty, po předloktích. Hrůza. 
Pak se bezvládně zhroutil na 
podlahu. Tlupa bajenských 
vzala okamžitě nohy na rame-
na. Utíkali rovnou ke dveřím. 
Ten, co ho praštil, ještě držel 
v ruce rukojeť od půllitru, ce-
lou krvavou. Než vyhazovači 
zareagovali a zatarasili dveře, 
stihla utéct spousta lidí. Chví-
li nato dorazila policie. Ten 
druhý ze Smålandu klečel na 

zemi a snažil se tričkem zasta-
vit krvácení. Mám dojem, že 
se mu jeden fanoušek Ham-
marby snažil pomoct, ale ne-
měli šanci. Panebože… Všude 
samá krev.“

Tvář Pera Karlssona byla 
bílá.

Oba policisté se pokoušeli 
utřídit si, co se právě dozvě-
děli.

„Na to, že jste neviděl nic, 
jste viděl poměrně dost,“ rýpl 
si Hjelm.

„Dejte s tím pokoj,“ odsekl 
Per Karlsson.

„Říkal jste, že stihla utéct 
spousta lidí?“ ujišťovala se 
Holmová. „Fanoušků Ham-
marby?“

„Z velké většiny. Pak ještě 
pár dalších.“

„Kolik?“
„Díval jsem se spíš na… 

oběť…“
Oběť.
Hjelmovi naskočila husí 

kůže. Per Karlsson dodal:
„Ven se dostala asi tak de-

sítka fanoušků Hammarby, 
řekl bych. On byl první. Pa-
chatel.“

Pachatel.
Pseudoterminologie, kte-

rá se vkrádala do jazyka, aby 
zakryla, že jde o konkrétního 
člověka. Svědek. Oběť. Pacha-
tel.

„S rukojetí od půllitru 
v ruce?“ zeptala se Holmová.

„Ano,“ potvrdil Per Karls-
son.

„Touhle?“ ukázal mu Hjelm 
plastový sáček, ve kterém le-
žela rukojeť půllitru. Byla celá 
od krve, která se rozmazala 
po vnitřku sáčku a srazila se.

Per Karlsson ohrnul nos 
a přikývl.

„Našli jsme ji kousek dál 
v ulici Folkungagatan. Utí-
kal tedy za roh kolem hotelu 
Malmen a vchodu do vesti-
bulu stanice metra Medbor-
garplatsen. Jeho otisky prstů 
v registru nemáme. Proto je 
nanejvýš důležité, abyste nám 
pomohl s identifikací… pa-
chatele. Nezaslechl jste něco 
o tom, kam mohl utéct?“

„Ne,“ odpověděl Per Karls-
son.

Arne Dahl | Až na vrchol hory | díl 1.

Čtěte
v pondělí: Fenomén Kohout

v úterý: Ekonomika 
Hollywoodu

ve středu: Rupert Murdoch 
– profil politické moci

ve čtvrtek: Leonard Cohen 
– pozoruhodný život

Fo
to

 p
ro

fi
m

ed
ia

.c
z

18/19

čtení na pokračování 



inzerceA130005758

20/21

cestování�

Libor Budinský | Maó

K do Menorku ještě ni-
kdy nenavštívil, bude 
jen nevěřícně kroutit 

hlavou. Čím by mohl tenhle 
relativně malý ostrov, který 
na délku měří sotva 50 kilome-
trů a jehož nejvyšší kopec (ano, 
kopec, nikoli hora) měří pou-

hých 357 metrů, přitahovat mi-
lovníky treků. Jenže Menorca 
skrývá malý trekařský poklad. 
A ten se jmenuje Cesta koní.

Cesta koní je vlastně malá his-
torická kuriozita. Menorca byla 
totiž jako součást Baleárských 
ostrovů častým cílem nejrůz-
nějších dobyvatelů a někdy ve  
14. století místní obyvatelé vybu-

dovali kolem celého ostrova stez-
ku, po které se mohli relativně 
rychle přesouvat jezdci na koních 
(odtud jméno Camí de Cavalls, 
tedy Cesta koní) a strážit či bránit 
pobřeží ostrova. 

Z písku na skálu
Později v 17. a v 18. století sa-
mozřejmě jezdci na koních už 

Cesta koní na Menorce je rájem  trekařů

Kde bydlet
Jedno z nejkrásnějších ubytování nedaleko 
Cesty koní nabízí romantický hotel Rural 
Alcaufar Vell, který vznikl na místě staro-
bylé zemědělské usedlosti. Po velmi vkusné 
přestavbě nabízí zázemí luxusního butikového 
hotelu s rodinnou a přátelskou atmosférou 
a navíc také s perfektní restaurací, která je 
zaměřená na špičkovou gastronomii (více 
na alcaufarvell.com). 

Co ochutnat
Vedle čerstvých 
ryb a plodů 
moře nabízí 
Menorca řadu 
regionálních 
specialit. Mezi 
vyhlášené patří 
nejen místní sýr 

či velmi zvláštní salámy, ale také úchvatná 
polévka z langusty či ryba dušená v zelenině. 
Výtečný je i citronový sorbet s místním ginem, 
který se také díky bývalé vojenské přítom-
nosti Britů na ostrově vyrábí. Za vyhlášené 
restaurace platí Café Balear v Ciutadelle či 
restaurace Can Bernat des Grau nedaleko 
hlavního města Maó (či Mahon).

Co vyzkoušet
Nezapomenutelným zážitkem je lekce 
střelby ze starověkého praku, kterou můžete 
absolvovat v monstrózní pevnosti La Mola. 
Umění střelby z praku proslavilo starověkou 
Menorku široko daleko. Místní bojovníci uměli 
tak dokonale metat kameny svými primi-
tivními praky, že se bez nich žádná armáda 
neobešla. Překvapivě je to velmi jednoduché, 
což poznáte během pár minut. Stačí nasadit 
z trávy spletený nástroj kolem prstu, vložit 
kámen, rozkroužit zápěstí a bum, prásk, už to 
letí. Více na fortalesalamola.com. 
Další informace o Menorce najdete na strán-
kách spain.info nebo na menorca.es.

nemohli čelit děly vybaveným 
válečným lodím, a tak stezka 
z velké části zmizela. Na konci 
20. století se však zástupci turis-
tického ruchu na Menorce roz-
hodli historickou stezku obnovit 
v celé její délce, což byl celkem 
revoluční a také značně nároč-
ný počin. Ale podařilo se a před 
několika lety byla dokončena. 
A teď ta nejlepší zpráva: uni-
kátní stezka vede kolem celého 
ostrova a měří neuvěřitelných  
200 kilometrů, přičemž některé 
úseky jsou naprosto úchvatné 
– a to jak ze sportovního, tak 
poznávacího hlediska. K dis-
pozici je také velmi podrobný 
průvodce, který rozděluje dlou-
hou cestu na dvacet krátkých 
úseků, které zdolá i netrénovaný 
turista. Ale největší zážitek je 
stejně ten, když ostrov obejde-
te celý dokola. To už je docela 
slušný výkon, protože v někte-
rých dnech vás čeká i 700 či  
800 metrů převýšení v poměr-
ně těžkém terénu, kde se někdy 
střídá písek s kameny, zatímco 
jindy jdete kilometry po tvrdé 
a ostré skále. 

V sedle jen pro odvážné
U slova obejít se musíme za-
stavit. Přestože by Stezka koní 
měla sloužit trekařům, jezdcům 
na koních i cyklistům, komfortní 
je pouze pro pěší. Pokud nejste 
výtečný jezdec na koni či super 
zkušený biker, budete se v sed-
lech (koňském i horském) jenom 
trápit a zbytečně riskovat mož-
né zranění. Naopak jako trek 
je tato stezka naprosto ideální, 
neboť vede z drtivé části opuš-
těnou krajinou okořeněnou 
romantickými výhledy a také 
častými možnostmi koupání 
na opuštěných plážích v divo-
kých zátokách. Proto je ideální 
zvolit si cestu na podzim, tedy 
v září a říjnu, kdy už je Menorca 
téměř bez turistů a na ostrově 
vládně příjemnější počasí, za-
tímco moře je stále ještě dosta-
tečně prohřáté. Pouze se musíte 
připravit na to, že občas tro-
chu zaprší, což může způsobit 
problém hlavně při nocování. 
Ve volné přírodě se totiž nesmí 
stanovat, tolerováno je pouze 
přespání ve spacáku. Ale to by 
se do budoucna mělo změnit, 

neboť představitelé turismu si 
uvědomují turistický potenci-
ál Cesty koní. „Určitě by bylo 
ideální, kdyby po celé cestě bylo 
k dispozici nějaké standardní 
ubytování pro výletníky, a to buď 
na zemědělských farmách nebo 
třeba v dnes již polorozpadlých 
a nevyužívaných obranných 
věžích. Ale to je zatím hudba 
budoucnosti, a pokud se podob-
ný projekt podaří uskutečnit, 
zabere to několik let,“ vysvět-
luje ředitel hotelu Blanc Palace 
v druhém největším městě Ci-
utadelle. V současné době sice 
v dostupném okolí treku najdete 
ubytování, ale nikoliv po celé 
cestě, a tak si musíte výšlap 
pečlivě rozplánovat a občas si 
trochu zajdete do vnitrozemí, 
čímž se doba výpravy o pár dní 
prodlouží. 

Ostrov plný pláží
Cesta koní nemá začátek ani 
konec, můžete vlastně začít, 
kdekoli chcete. Pokud celý 
pochod pojmete vyloženě jako 
sportovní záležitost s batohem 
a spacákem, zabere vám cesta 

podle vašich fyzických možností 
zhruba sedm až deset dní. Ale 
krásné je i to, když projdete jen 
část treku, klidně jen deset, dva-
cet či třicet kilometrů, ideálně 
na různých stranách ostrova, 
neboť geografický profil Menor-
ky je značně odlišný, a zatímco 
na jihu najdete hluboké a úzké 
fjordy s romantickými plážemi 
s průzračnou vodou a bělostným 
pískem, které lemují borovico-
vé lesíky, na severu jsou dlouhé 
a opuštěné pláže se zlatým, čas-
to až červeným pískem. 

Navíc mnoho pláží je téměř 
opuštěných, neboť k nim neve-
de silnice, a můžete se k nim 
dostat pouze a jedině po Cestě 
koní (jen pro úplnost dodejme, 
že 216 kilometrů dlouhé pobře-
ží Menorky má více pláží než 
Mallorca a Ibiza, tedy další dva 
Baleárské ostrovy dohromady). 
V tomto případě je ideální uby-
tovat se, půjčit si auto a každý 
den se vydat na jedno místo,   
z něhož vyrazíte na  trek (nevý-
hodou je bohužel to, že budete 
muset jít stejnou cestou tam 
i zpátky). 

Okružní výšlap. 
Nejschůdnější je 
dvousetkilometrová trasa 
okolo ostrova pro pěší 
turisty. Zdolat celou Cestu 
koní zabere zhruba sedm 
až deset dní. Odměnou 
za váš výkon budou 
nádherné výhledy a také 
nespočet romantických 
pláží bez davů turistů  
– na jihu s bělostným 
pískem a na severu 
s barvou dočervena
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Doporučujeme zakoupit 
cestovní pojištení.
Ceny neobsahují víza.

AI (all inclusive)
PP (polopenze)
SN (snídaně)
BS (bez stravy)

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

on-line prodej na 
www.eximtours.cz

 tel.: 841 115 115

L
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Praha | Brno | Hradec Králové | Karlovy Vary | Kladno | Liberec | Olomouc | Pardubice | Mladá Boleslav | Ostrava 
Veselí n./Moravou | Plzeň | Tábor | Děčín | České Budějovice | Kolín | eplice | Písek | Strakonice | Chomutov | Zlín 

Příbram | Opava | Vsetín | Kroměříž | ihlava | Znojmo | Uherské Hradiště | Ústí nad Labem | Beroun | Benešov 
Česká Lípa | Frýdek Místek | Trutnov | Havířov | Havlíčkův Brod | Třinec | Český Těšín | Pelhřimov | Valašské Meziříčí

VD – vlastní doprava
APT – apartmán
ST – studio

                        DESTINACE DNY ODLET KAT.  STRAVA          CENA ZA OSOBU

SLUNÍČKO a TEPLÉ MOŘE na VŠECH ZÁJEZDECH od EXIM TOURS!

MAROKO – AGADIR 8 18.07. Praha 5* PP 15 690 Kč
EGYPT – HURGHADA 8 14.07. Praha 4* AI 12 990 Kč
ŠPANĚLSKO – ANDALUSIE 8 19.07. Praha 3* PP 14 590 Kč
SEVERNÍ – KYPR 8 23.07. Praha 5* AI 17 990 Kč
TUNISKO – PEVNINA 8 16.07. Praha 4* AI 12 990 Kč
TURECKO – MARMARIS 8 17.07. Praha 3* AI 11 990 Kč
MALLORCA 8 20.07. Praha 3* PP 13 190 Kč
ŘECKO – KRÉTA 8 19.07. Praha 3* AI 14 490 Kč
KAPVERDY 8 16.07. Praha 3* SN 12 490 Kč
FASCINUJÍCÍ ISLAND 6 22.08. Praha/Berlín PP 34 990 Kč

E-15_126x136_12.7.indd   1 11.7.2013   14:53:42
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ČT2 | 21.55 
Nepohodlný
Láska je silnější než smrt.  
Ralph Fiennes a Rachel 
Weiszová v hlavních rolích 
britského koprodukčního 
thrilleru natočeného podle 
románu Johna le Carré.

Nova Cinema | 21.50�
Prokletý�ostrov
Režisér Martin Scorsese má na 
kontě spoustu velkých filmů. 
Přesto Prokletý ostrov překva-
pil většinu diváků.

  tipy E15

  minirecenze

Depp�jedná�o�účasti��
na�projektu�Mortdecai
Jedna z nějvětších filmových 
hvězd současnosti, Johnny 
Depp, se možná ujme hlavní 
role v chystané kriminálce 
Mortdecai. Uvedl to server 
magazínu Variety. Snímek by 
pro studio Lionsgate měl nato-
čit uznávaný scenárista David 
Koepp, který se v posledních 
letech stále častěji soustředí 
na režii. Na plátna se tak 
dostane trojdílná knižní série 
Kyrila Bonfiglioliho.

Bambušek�pokračuje��
v�energetickém�projektu
Čtyřletý projekt o energetic-
kých zdrojích Cesty energie/
Uhlí, voda, uran uzavře autor 
a režisér Miroslav Bambušek 
na podzim v Pardubicích 
inscenací hry Ropa. Uvádět se 
bude ve dvacet let nepoužíva-
ném objektu pardubické Tesly, 
který si tvůrčí tým pronajal na 
tři měsíce. Jeho spolupracov-
níky jsou skladatel Vladimír 
Franz, autoři výpravy Petr 
Matásek, Zuzana Krejzková 
a skupina DKOV, dramaturg 
Ewan McLaren a herci Leoš 
Noha či Martin Finger.

Lví�král�utržil�mimo�
Broadway�miliardu
Za desetiletí na cestách po 
severoamerickém kontinentu 
utržilo muzikálové předsta-
vení Lví král miliardu dolarů. 
Inscenace z produkce Walta 
Disneyho tak potvrdila svou 
dominanci na trhu muzikálů. 
Podle informací Disney The-
atrical Productions tak tržby 
z nebroadwayských produkcí 
překonaly ty broadwayské. 
Tam je Lví král komerčně 
suverénně nejúspěšnějším 
muzikálem historie. Jeho tržby 
ke konci minulého týdne činily 
972 milionů dolarů.  >čtk, sul

  krátce

Liao I-wu: 
Hovory se 
spodinou
Nakladatelství:��
Mladá fronta, 2013
Překlad:�Zuzana Li
Hodnocení:�80 %

Pet Shop Boys: 
Electric
Vydavatel:�x2 / Kobalt 
Label Services, 2013
Hodnocení:�70 %

Drsné svědectví o čínské minulos ti a přítomnosti
KNIŽNÍ RECENZE
Jan Stuchlík l Praha

Kniha rozhovorů čínské-
ho básníka, prozaika 
a hudebníka Liao I-wu 

Hovory se spodinou rozhodně 
není pro slabé povahy. Stačí je-
den příklad. „Díky tradičnímu 
upřednostňování mužských 
potomků to odnesly holčič-
ky, které nemohly pracovat. 
Tvrdší povahy si rozdělaly 
oheň a přímo doma zapíchly 
a snědly vlastní dcerku,“ vzpo-
míná na důsledky hladomo-
ru ze začátku šedesátých let 
v jednom z 25 rozhovorů Čeng 
Ta-ťün. Ten byl tehdy předá-
kem pracovní skupiny, již na 
venkov poslal okresní výbor 
komunistické strany.

Rozhovory s lidmi, které au-
tor sám označuje za „ty, kdo žijí 
na okraji společnosti“, ukazují 
moderní historii i současnost 
Číny. A to způsobem, o němž 
vládní propaganda mlčí. Navíc 
respektované historické či po-
litologické publikace tyto jed-
notlivé osudy agregují a vytvá-
řejí z nich obtížně uchopitelné 
pojmy jako perzekuce, teror či 
porušování lidských práv.

Osudy a svědectví pamět-
níků zvěrstev z padesátých 
a šedesátých let přirozeně 
navozují klíčovou otázku, jak 
se něco takového mohlo dít. 
Ukazují, co dokáže kombina-
ce šílené, ale pro mnohé při-
tažlivé, ideologie ve spojení 
s propracovaným represivním 

aparátem a kolektivistickou 
kulturou. Pro českého čtená-
ře by však kniha mohla slou-
žit i jako připomínka vlastní 
minulosti. Podobné výpovědi 

by nepochybně zněly i od pa-
mětníků komunistické zvůle 
z padesátých let.

Spektrum zpovídaných 
osob je však širší. Děsivé 

podmínky v čínských vězni-
cích popisuje několik zpoví-
daných vězňů. Obchodník se 
ženami s poněkud zvrácenou 
logikou ospravedlňuje uná-

šení a prodej žen za účelem 
uzavření sňatku. Západního 
čtenáře musí většina rozho-
vorů šokovat. Snadno by se na 
jejich základě dalo sklouznout 

k odsouzení Číňanů jako ne-
civilizovaného a barbarského 
národa. 

Výběr 25 osudů je sice ilu-
strativní, ale nikoli reprezen-
tativní. Jeden rozhovor se však 
tomuto dojmu vymyká a jeho 
poselství se netýká zdaleka jen 
Číňanů, ale obecně i konzumní 
společnosti na Západě. Tibet-
ský poutník Wang-Ťi říká: „Vy 
Číňané se obrátíte k Buddho-
vi, až když nemůžete zastávat 
úřad, nevyděláváte peníze, 
když jste nemocní, děti nepo-
slouchají, když máte pocit, že 
život nemá cenu. To je obrov-
ské znevažování Buddhy.“ 

Legendy�ve�Vizovicích.
Program festivalu Masters of 
Rock sice běží již od čtvrtka, 
hlavní hvězdy se ale ukážou 
až dnes a zítra. Návštěvníci 
festivalu se mohou těšit mimo 
jiné na Devin Townsend Project, 
Waltari, Moonspel či Anneke van 
Giersbergen (na snímku).

Pet Shop Boys zabodli prst do 
neonových světel budoucnosti
HUDEBNÍ RECENZE
Petr Frinta l Praha

Křivky, podél kterých se tvor-
ba britského popového dua 
Pet Shop Boys pohybuje mezi 
tradičním výrazem, retro sty-
lizací a modernou, se s každou 
nahrávkou stávají méně pravi-
delnými. Loňské album Elysium 
neslo stopy inspirace současným 
americkým lo-fi zvukem, nad 
novinkou Electric mával pro-
ducentskou taktovkou britský 
mág Stuart Price, zodpovědný 
mimo jiné i za opětovný přerod 
Madonny ze sebenacházející 
se matky intelektuálky v dis-
kotékovou dračici. Především 
díky němu je deska prstem za-
bodnutým do neonových světel 
budoucnosti.

Zdaleka ne poprvé se však 
dvojice nechala aktuálním dě-
ním na taneční scéně unést nato-

lik, až ve výsledném znění místy 
zaniká její rukopis i charizma. 
V druhé polovině devadesátých 
let to mělo fatální rozměry, 
o novince lze naštěstí říci, že 
kde skladby zůstaly skladbami 
Pet Shop Boys produkovanými 
Pricem, je vyhráno.

V ostatních písních ponechal 
producent jen stopové prvky 
skupiny. Závěrečnou Vocal 
(a některé další) by bylo možné 
vnímat spíš jako remixy poně-
kud necitlivě obtočené okolo vo-
kálních smyček. Jako spolupráci 

tří předních producentů, již ale 
obtížněji. Podobně roztříštěný-
mi dojmy působí Love Is a Bour-
geois Construct. V propojení kla-
siky a veskrze moderního balení 
se různé vrstvy tříští natolik, až 
zpěv působí jako vytržený ze 
zcela jiné skladby.

V jádru alba ale zůstal dosta-
tek písní, které oba přístupy ne-
násilně spájí. Jakkoli může vlož-
ka hostujícího rapera Exampla 
působit účelově, do Thursday 
volně zapadá a povznáší ji mezi 
vrcholy nahrávky. Zní totiž jako 
typická skladba Pet Shop Boys 
s obvyklou lehkou ironií, ovšem 
již bez nedávné angažovanosti. 
Zároveň i jako vzorová Priceova 
produkce. Zcela aktuálně i jako 
autentická vzpomínka na deva-
desátá léta. Jen škoda, že takto 
vyrovnané není celé album. 

 Autor je spolupracovníkem 
 redakce

Blu-ray
Anna�Karenina
(Režie: Joe Wright)
Možná to je jeden z nejmuzikál-
nějších snímků posledních let, 
a to včetně mnoha proslulých 

muzikálů. Britský talent Joe 
Wright na plátna převedl s ne-
skutečnou lehkostí, suverenitou 
a svévolností jeden z klíčových 
textů světového písemnictví. 
Je třeba připomenout, že Annu 
Kareninu možná trochu zbavil 
ruskosti a posílil univerzální 
poselství textu. I to lze ale 
vnímat jako kvalitu. Série 
bonusů pak skvěle zachycuje, 
jak vznikal vskutku netradiční 
snímek, o němž si všichni mys-
leli, že bude dalším kostýmním 
melodramatem. Ve skutečnosti 
je zdrcujícím dramatem.
 Stanislav Šulc

hudba
Kanye�West:�Yeezus
(Vydavatel: Def Jam)
O hiphopovém kouzelníkovi Ka-
nye Westovi se dlouho mluvilo 

jako o géniovi, ale až letošní 
deskou Yeezus potvrdil, co 
naznačily první dvě nahrávky 
College Dropout a Late Regis-
tration. Album prosté jakého-
koli hiphopového klišé a plné 
podivných zvuků patří mezi to 
nejlepší, čemu dala elektronic-
ká scéna v posledních letech 
vzniknout. Dokladem toho 
je famózní skladba I am God 
i pro středoevropana možná 
až trochu komická píseň New 
Slaves se samplem proslulé 
písně Gyöngyhajú lány skupiny 
Omega. Fantastická na celém 
albu pak je jeho samotná exis-
tence. West, opravdu největší 
hvězda žánru, která by do smrti 
mohla žít z podstaty, nahrál 
experimentální a avantgardní 
desku, která se nejspíš bude 
všem jeho fanouškům hnusit. 

Že tím téměř dosáhl na kvalitu 
desek legend avantgardního 
hip hopu jako Dälek či Mr. Lif, 
je pak téměř neuvěřitelné. Na 
druhé straně, byť má deska 
pouhých 40 minut, je natolik 
podivná a trochu monolitická, 
že doposlechnout ji na jeden 
zátah je takřka nemožné. 
 Stanislav Šulc

Power�Trip:��
Manifest�Decimation
(Vydavatel: Southern Lord)
Příznivci prvních desek Metal-
licy a klasického trash metalu 
vůbec by měli zpozornět. 
Dallaští Power Trip totiž vydali 
debutovou desku Manifest 
Decimation, která křísí špina-
vou kytarovou muziku první 
poloviny osmdesátých let. 
Hutné kytary, rychlá bicí, bub-
lající basa, sem tam rozevláté 
kytarové sólo a k tomu všemu 
syrový vokál. Vzpomínáte, jak 
se vám to líbilo kdysi? Tak se 
vám to bude líbit zase. Samo-
zřejmě nejde vůbec o novou 
muziku, ale o další zabrnkání 
na strunu nostalgie, která nyní 
úspěšně živí hudební průmysl. 
Na rozdíl od projektů vracejí-
cích se k bezkonfliktnímu popu, 

ale Power Trip na desku dostali 
alespoň ohromnou porci ener-
gie. Ale přece jen je Manifest 
Decimation tak moc podobná 
Kill’Em All, až by se možná 
Metallica měla dožadovat 
podílu na autorských právech.
 Stanislav Šulc

Na�návštěvě�Prahy.�Spisovatel a muzikant Liao I-wu představil svou knihu rozhovorů  
na letošním ročníku pražského knižního veletru Svět knihy. Sklidil nevídaný úspěch
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Znovu aktivní. Ze sopky Popocatepetl, která je zároveň nejvyšší horou Mexika, stoupají do výšky dvou kilometrů oblaka dýmu 
a prachu a z kráteru vystřeluje kamení. Aktivita vulkánu se výrazně zvýšila letos v květnu, kdy 27 dnů platila v okolí sopky evakuační 
pohotovost. Po krátkém období relativního klidu byla pohotovost zrušena, ale minulý čtvrtek ji mexické úřady znovu obnovily.
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  tipy na víkend

Národ pozná operetu českého génia
Na prkno
V pražských Žlutých lázních se v sobo-
tu od 13 hodin koná setkání vyznavačů 
boardových sportů. Zájemci se na Vltavě 
seznámí s adrenalinovými sporty a mo-
hou si vyzkoušet jízdu na všelijakých 
prknech. 

Za Cimrmanem
Obecní dům v Praze se v sobotu večer 
stane dějištěm prvního a jediného kon-
certního provedení slavných melodií 
odcizených z operetní fresky Proso ob-
líbeného českého génia Járy Cimrmana. 
Kulturní událost se v přímém přenosu 
objeví na plátnech kin po celé České 
republice.

Za dobovým tancem
Neděle bude na zámku Sychrov (Libe-
recko) patřit akci Tance sladké Francie 

na zámku Sychrov aneb Jak se tančilo za 
dob francouzských králů. Představení 
mapuje vývoj francouzského tance od 
15. století až po dvorské „vysoké“ baro-
ko Ludvíka XIV. v podání souboru Alla 
Danza. (V případě nepříznivého počasí 
v zámecké galerii.)

Na festival
Již od čtvrtka a až do soboty probíhá 
v Jihlavě multižánrový kulturní festival 
Vysočina fest 2013. V srdci kraje, v maleb-
ném údolí a v těsné blízkosti zoologické 
zahrady nabízí festival návštěvníkům pes-
trou směsici zábavy napříč všemi umě-
leckými žánry. V jihlavském amfiteátru 
Letního kina vystoupí největší hvězdy 
domácí hudební scény včetně zlatého 
slavíka Tomáše Kluse, Anny K., Davida 
Kollera, kapel Kryštof, Monkey Business, 
Wohnout, Pražský výběr a další. >nes

  foto dne
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je mi to jedno 1 %

anone

32 %

67 %

Souhlasíte s Miroslavou 
Němcovou, že je vláda 
Jiřího Rusnoka 
nebezpečná?

Pracovali jste 
v Německu od otevření 
pracovního trhu před 
dvěma lety?
a) ano l b) ne l c) uvažuji 
o tom 

  otázka na 12. 7.
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